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Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  

 

 

 

WISED 
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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Modul 1  

Komunikace v sociálním 

podnikání 

1 
Část 1: Komunikační prvky 

Část 2: Komunikace v kontextu sociálního podnikání 

Část 3: Řeč těla, vizuální komunikace a komunikace 

na sociálních sítích 
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Sociální vazby  

a komunikace 

 

Modul 1 je založen na pochopení komunikačních mechanismů jako celku. Nabízí 

prostor pro hlubší pochopení komunikace jako nástroje, který slouží k navázání 

kontaktu s druhými a ke zjištění, jakým způsobem se komunikace odráží v 

našem každodenním chování a ovlivňuje naše životy.  

 

Obsah modulu a přiložené dokumenty – odkazy na externí texty k dalšímu 

studiu, videa, cvičení, hry – mají za cíl nabídnout inspiraci pro participativní a 

kreativní setkávání, která, jak věříme, budou přínosná pro všechny, kdo sdílejí 

společný cíl vybudovat soudržnou a otevřenou společnost.  

 

Zvládnout interpersonální a sociální komunikaci s jistotou je podmínkou k tomu, 

abychom mohli fungovat nenásilně, kreativně a inovativně napříč kulturami, což 

je podmínkou prosperity v globálním světě.  

 

V našem modulu vycházíme z definice termínu komunikace, kterou nabízí 

Unesco; klademe ale také důraz na další klíčové pojmy související s 

interpersonální a sociální komunikací: multikulturalismus, interkulturalita, kulturní 

identita, globalizace… a také na vybrané související dokumenty: filmy a videa, 

písně, odkazy na texty k dalšímu studiu.  

 

Modul se skládá ze tří částí, které jsou úzce propojeny; první část je zcela 

zaměřena na komunikační prvky v sociálním podnikání, druhá se soustředí na 

komunikační přístupy, a třetí část se věnuje komunikaci prostřednictvím těla a 

vzhledu a také prostřednictvím sociálních médií. 

Modul 1  

Komunikace v sociálním 

podnikání  

 

Tento modul je postavený na naší pevné víře v důležitost komunikace  

pro úspěšné fungování sociálního podniku. 
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Téma Prozkoumání Cvičení Zajímavé odkazy 

Každá sekce se skládá ze čtyř částí: 

Poznámka: V tomto dokumentu se nachází množství piktogramů, které pochází z webové stránky „The Noun project". Je to 

stránka, kde se shromažďují a katalogizují symboly, které vytvořili a nahráli grafičtí designéři z celého světa. Původně měla  

stránka sloužit designérům a architektům, ale škála uživatelů zahrnuje také lidi s různým postižením, kterým mnohdy 

pomáhá vizuální nebo grafický jazyk. 

Většinu cvičení 

můžete udělat 

samostatně: ikona 

vás povede. 

Některá cvičení 

jsou skupinová: i 

zde vás povede 

ikona. 

První část vám umožní 

soustředit se na 

problematiku za 

pomocí analýzy 

klíčových slov a 

krátkého vysvětlujícího 

textu. Ve druhé části 

prozkoumáte 

problematiku hlouběji 

za pomocí rad, námětů 

a odkazů na články ke 

studiu. 

Třetí část představuje 

sbírku videí, 

doporučení, psaných 

dokumentů, obrázků 

apod., abyste si 

problematiku obohatili o 

informace z internetu. 

Čtvrtá část je 

tréninková, kde si 

problematiku 

procvičíte a ověříte 

si, co jste se naučili. Na konci jednotlivých sekcí najdete výběr známých i méně 

známých citátů na dané téma. 
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Část 1: 

Komunikační prvky 

Inspirace 

Část 2 

 Komunikace v kontextu 

sociálního podnikání 

Část 3: Řeč těla, 

vizuální 

komunikace a 

komunikace na 

sociálních sítích 

Úvod 

Téma Prozkoumání Zajímavé 

odkazy 

Struktura modulu 

Cvičení 
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Část 1 

Komunikační prvky 

 

• Pochopit význam a původ klíčových pojmů této části 

• Pochopit komunikační mechanismy 

• Pochopit komunikační bariéry 

• Porozumět důvěře, empatii a naslouchání 

• Pochopit stereotypy a předsudky jako překážky v komunikaci C
ÍL

E
 

Oddíl 1 – Úvod do konceptu komunikace strana 9 

Náš mozek v průběhu komunikace strana 11  

Zajímavé odkazy stana 12  

 

Oddíl 2 – Způsoby komunikace strana 13 

Neverbální komunikace strana 15 

Zajímavé odkazy stana 16 

 

Oddíl 3 – Základy efektivní komunikace strana 17 

Chyby, kterým se při komunikaci vyhnout strana 19 

Zajímavé odkazy stana 20 

 

Oddíl 4 – Komunikační bariéry strana 21 

Zdi světa strana 23 

Zajímavé odkazy stana 24 

 

Oddíl 5 – Komunikace se znevýhodněnými skupinami strana 25 

Dlouhá cesta ke svobodě strana 27 

Zajímavé odkazy stana 28 

 

Cvičení – praktické úkoly strana 29 

Inspirace strana 35 
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Komunikace je vzájemná výměna 

informací, názorů, požadavků, emocí 

apod. mezi dvěma nebo více lidmi, 

zaměřená na zvyšování znalostí a z 

toho vyplývajícího společenského 

života. Její sociální ústřednost se stala 

předmětem studia až v dvacátém 

století. V minulosti byla komunikace 

považována za okrajovou, získala 

komunikace velmi důležitý význam a 

představuje základ všech vztahů. 

Úloha komunikace je zcela zásadní, 

protože je odpovědná za image 

společnosti, ať už obchodní společnosti, 

nebo sdružení nebo sociálního podniku: 

je  dědictvím, které musí být udžováno 

pomocí veřejnosti a médií. 

Ti, kteří se zabývají komunikací a public 

relations, představují jakýsi 

„komunikační předvoj“: jejich úkolem je 

ve skutečnosti navrhovat, propagovat a 

rozvíjet programy zaměřené na 

homogenní a koherentní šíření image 

společnosti, rozvíjení vztahů se všemi a 

zajišťování stálého toku komunikace 

nezbytné k oslovení uživatelů a 

zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

Existuje několik důvodů, proč je 

komunikace důležitá: 

• Poskytuje pevný základ pro 
koordinaci mezi členy stejné komunity 

nebo společnosti 

• Pomáhá jednotlivci plynule 

spolupracovat s ostatními 

• Tvoří pevný základ pro 

rozhodovací schopnosti 

• Zvyšuje efektivitu jedince v 

manažerské pozici, aby jednal správně 

• Zlepšuje soudržnost mezi všemi 

členy společnosti nebo komunity 

• Posiluje sebevědomí 

Část 1 – Oddíl 1 – Úvod do konceptu komunikace 

 

Komunikace je často definována jako 

sdělení předávané jednou osobou 

osobě druhé; přesněji by měla být 

vnímána jako společná konstrukce 

významu (Galanes & Leeds-Hurwitz, 

2009).  

Zdroj: Unesco (strana12) 
Téma: význam komunikace 

Co je to 

komunikace? 
Klíčový pojem: 

komunikace 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf


Komunikace je proces, který nám 
umožňuje předávat informace. 

Aby byla komunikace efektivní a 
úplná, musí obsahovat následující 
prvky. 

Pokud některý z prvků schází, může 
být komunikace nedokonalá nebo 
nesrozumitelná. 

1.  Zdroj 

Zdroj je osoba (nebo věc) snažící se 

sdílet informaci. Jediným nezbytným 

předpokladem zdroje je vytvoření 

informace a schopnost tuto informaci 

přenést komunikačním kanálem k 

příjemci. 

2.  Sdělení 

Sdělení je informace předaná slovy (v 

mluvené nebo písemné formě) nebo 

jinými signály či znaky. 

3.  Kódování 

Kódování je proces, při němž 

sestavíme sdělení (informaci, názory 

a myšlenky) do zástupného vzorce s 

cílem zajistit, aby mu příjemce 

porozuměl. Komunikace vzniká jen 

tehdy, kdy je jejím výsledkem 

identické pochopení informace jak ze 

strany zdroje, tak ze strany příjemce.   

4.  Komunikační kanál 

Sdělení se přenáší z jednoho bodu do 

druhého prostřednictvím 

komunikačního kanálu. 

Komunikačními kanály jsou např. hlas, 

rádio, televize, internet, knihy, 

časopisy ad. 

5. Dekódování 

Dekódování je proces, při němž je 

sdělení dekódováno. 

6.  Příjemce 

Příjemce je osoba nebo přijímající 

objekt, ke kterému odesílatel přenáší 

sdělení.  

7.  Zpětná vazba 

Odezva či reakce příjemce na 

odesílatelovo sdělení.  

8.  Kontext 

Kontext je prostředí, v němž se 

sdělení doručuje.  

 

Sdělení je 

obecně oznámení (cizím výrazem 

také notifikace) nějaké zprávy či 

informace. Za sdělení je ale možné 

chápat i tuto zprávu nebo informaci 

samotnou. Adresátem sdělení 

může být jak konkrétní člověk, tak 

neurčitý okruh osob. Ke sdělení 

může dojít osobně nebo 

prostřednictvím sdělovacích 

prostředků. Zdroj: Wikipedie 

Jak 

komunikujeme? 

Klíčový pojem: 

sdělení 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sd%C4%9Blen%C3%AD


„V jednom experimentu jsme 

skenovali  mozek skupině lidí 

pomocí fMRI (funkční 

magnetická rezonance), 

zatímco vyprávěli nebo 

poslouchali skutečné příběhy. 

Začali jsme porovnáním  

nervové odezvy mezi různými 

posluchači v jejich sluchových 

kůrách - částech mozku, které 

zpracovávají zvuky 

vycházející z ucha.  

Před zahájením experimentu, 

když byli  posluchači v klidu a 

čekali  na vypravěče, 

pozorovali jsme, že se 

nervové odezvy od sebe velmi 

liší a nejsou synchronizované  

 

Jakmile však  začal příběh, 

stalo  se něco úžasného: 

nervové odezvy se u všech 

subjektů začaly spojovat 

dohromady a  pohybovaly se 

podobným způsobem „  

 

Přečtěte si více o  tomto 

experimentu 

 

Neurovědec Uri Hasson zkoumá základy lidské komunikace a 

experimenty z jeho laboratoře ukazují, že i v různých jazycích vykazuje 

náš mozek podobnou aktivitu nebo „rozumí“, když slyšíme stejnou 

myšlenku nebo příběh. Tento úžasný neuromechanismus nám umožňuje 

přenášet mozkové vzorce, sdílet vzpomínky a znalosti. „Můžeme 

komunikovat, protože všichni sdílíme společný kód, pomocí kterého 

chápeme význam,“ říká Hasson. 

Náš mozek v průběhu komunikace 
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https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/
https://blog.ted.com/what-happens-in-the-brain-when-we-hear-stories-uri-hasson-at-ted2016/


Jak se naučit efektivní 

komunikaci? 

Síla komunikace 

Nina hovoří o důležitosti komunikace na pracovišti 

a zdůrazňuje nutnost efektivní komunikace pro 

úspěch v pracovním světě. 

 Sedm cest k lepší 

komunikaci — vypilujte  

si řeč těla. 

Tento příspěvek je 

součástí série TED „Jak 

být lepším člověkem“. 

Jak vysvětlit cokoli 

komukoli: 4 kroky k 

lepší komunikaci 

Co je proces 

komunikace? Definice 

a postupné kroky. 

Jak komunikovat efektivně a účinně 

Schopnost efektivně komunikovat je 

pravděpodobně nejdůležitější životní dovedností 

ze všech. Zajistit, aby vám ostatní rozuměli , 

vyžaduje úsilí. Zlepšení vašich vlastních 

komunikačních dovedností také povede ostatní k 

tomu, aby vyjádřili své potřeby nebo obavy. 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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https://www.ted.com/talks/nina_legath_the_power_of_communication
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://medium.com/increase-my-efficiency/how-to-communicate-effectively-and-efficiently-4b5f41553b81


Komunikace je proces, jehož 

prostřednictvím může jednotlivec 

sdělovat společné myšlenky, názory, 

myšlenky a další druhy informací 

ostatním členům společnosti. Existují 

různé typy komunikace a některé z 

těchto různých typů komunikace jsou: 

 

Formální komunikace 

Jedná se o typ komunikace, která 

probíhá prostřednictvím různých 

oficiálních kanálů v rámci organizace. 

Formální komunikace může probíhat v 

písemné i ústní formě. Existují také dva 

různé typy formální komunikace. A 

těmito typy jsou vertikální komunikace 

a horizontální komunikace. Jak název 

napovídá, vertikální komunikace je typ 

komunikace, která v organizaci proudí 

nahoru nebo dolů nebo naopak. 

Podobně horizontální nebo boční 

konverzace probíhá prostřednictvím 

různých rozdělení. 

 

 

 

 

 

 

Neformální komunikace 

Tento typ komunikace zahrnuje 

všechny typy komunikace, které 

probíhají bez struktury formálního 

orgánu. Existuje mnoho odborníků, 

kteří tento typ komunikace označují 

jako „vinnou révu“. Tento typ 

konverzace je často zkreslený a 

probíhá rychle. 

Část 1 – Oddíl 2 – Způsoby komunikace 

Slovo komunikace pochází z 

latinského communicare, jenž znamená 

„společně něco sdílet, činit něco 

společným“  

Komunikace v sobě tedy nezahrnuje 

pouze výměnu informací mezi účastníky, 

ale i podílení se na celkovém dopadu 

zprávy a kontext jenž může celý význam 

tohoto procesu pozměnit. V tomto slova 

smyslu tedy můžeme komunikaci chápat 

spíše jako synonymum interakce, procesu 

vzájemného ovlivňování a působení. 

Zdroj: Wikisofia Téma: komunikační mechanizmy 

Jak a s kým 

komunikujeme? 

Klíčový pojem: komunikace 

13 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.1 – Komunikace v sociálním podnikání  

https://wikisofia.cz/wiki/Komunikace


Parajazyk a nonverbální jazyk jsou 
komplexní témata; následující shrnutí 
přináší základní přehled některých 
klíčových otázek. Parajazyk může 
být rozdělen do následujících 
hlavních složek. 
 
Rytmus: Tempo, jakým mluvíme, 
přidává výpovědi další význam. 
Například rychlé tempo řeči 
může naznačovat určitou míru 
rozrušení, zatímco pomalý projev 
může  naznačovat nudu nebo únavu. 
 
Tón: Mluvený projev lze vnímat jako 
formu hudby, v níž hraje důležitou 
roli tonalita. Stejně jako tempo i tón 
dodává sdělení celou řadu významů.  
 
Hlasitost: Někteří lidé přirozeně 
mluví hlasitěji nebo tišeji než jiní, ale 
různou míru hlasitosti lze také 
vědomě využít k obohacení sdělení, 
případně se může jednat o symptom 
psychologických postojů, které se 
neprojeví ve slovech. 

 

 
Pauzy a ticho: I pauzy a ticho jsou 
jednou ze složek parajazyka; pauzy 
nám dávají prostor pro reflexi toho, co 
bylo právě řečeno, vytvářejí prostor 
pro stav čekání, atd. Pokud jsou 
používány vhodně, mohou doplnit a 
výrazně obohatit naše sdělení. 
 
Stejně jako parajazyk i další aspekty 
nonverbální komunikace se 
týkají doprovodných složek řeči, které 
přidávají interakci další význam. Zde 
jsou některé z jejích hlavních složek: 
- výraz tváře 
- oční kontakt 
- držení těla 
- orientace 
- blízkost 
- oblečení a doplňky 

Téma: parajazyk a nonverbální komunikace 

Verbální: slovní, týkající se slov, skládající se ze 

slov: spíše mluvené než psané: týkající se slov 

nebo složené ze slov  

Zdroj: Merriam Webster Learner’s 

Parajazyk: volitelné hlasové efekty, které 

doprovázejí nebo doplňují fonémy promluvy a 

které mohou nést význam  

Zdroj: Merriam Webster  

Nonverbální: nezapojující nebo nepoužívající 

slova: neschopný projevu 

Zdroj: Merriam Webster Learner’s 

Klíčové pojmy: 

Jak 

komunikujeme?  
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http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/verbal
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
https://www.merriam-webster.com/dictionary/paralanguage
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal
http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal


Podle odborníků je podstatná část naší komunikace neverbální. Každý den 

reagujeme na tisíce neverbálních signálů a chování, včetně postavení těla, 

mimiky, pohledu, gest a tónu hlasu. Od podání rukou až po účesy, neverbální 

detaily odhalují, kdo jsme, a ovlivňují způsob, jakým se chováme k ostatním 

lidem. 

 

Vědecký výzkum neverbální komunikace a chování byl započat publikací 

Charlese Darwina Vyjádření emocí v člověku a zvířatech z roku 1872. Od té 

doby probíhá masivní výzkum typů, účinků a výrazů neverbální komunikace a 

chování. I když jsou tyto signály často tak jemné, že si toho vědomě 

nevšimneme, výzkum identifikoval několik různých typů neverbální 

komunikace. 

Nonverbální komunikace je využití výrazů obličeje, gest, pohybu a držení 

těla a tónu hlasu ke komunikaci. 

Neverbální komunikace 
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Jak komunikuji? 

Nejdůležitější jazyk, jaký se 

kdy naučíte  Co je jazyk? 

Zjistěte více na přednášce 

TED. 

Tichá video-smyčka inspirovaná dílem 

Bruna Munariho: Supplemento al dizionario 

italiano – Dodatelk v italskému slovníku 

Z BBC Learning English 

video o používání intonace k 

vyjádření skutečností nebo 

ke kladení otázek. 

Je to umění, Iznak 

příslušnosti ke 

gangu? V Japonsku  

se stává z tetování 

na celém těle umění. 

Více v tomto videu. 

Video z produkce National 

Geographic  o tom, jak  zvířata 

využívají tanec k námluvám. 

Význam neverbálních náznaků podle seriálu „Přátelé“ 

Soustavná nedorozumění, ke kterým dochází online, je přímým důsledkem absence neverbálních 

podnětů, které nelze přeložit přes obrazovku počítače. „Přátelé“ jsou dokonalým příkladem toho, 

jak důležité mohou být tyto neverbální podněty při interpretaci zpráv. „Přátelé“ také ukazují, že 

osobní komunikace je mnohem lepší alternativou oproti digitální komunikaci při zajišťování 

správné komunikace. 

Verbální a 

nonverbální 

komunikace ve 

známých 

filmech. 
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https://youtu.be/pqDQ96ZHzUM
https://youtu.be/8bbXVi_WHEk
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Efektivní komunikace znamená umět přenést sdělenív 
jakékoli situaci a jakýmukoli posluchači. verbálně i 
neverbálně. 

Efektivní komunikace znamená lepší vyjádření sebe sama, 
svých nálad a navázání uspokojivých vztahů, ve kterých to 
znamená být v souladu se svými partnery, aktivně 
naslouchat, respektovat práva těch, ke kterým mluvíte, a 
vnitřně se obohatit. 

Všichni komunikujeme tak či onak, ale jen velmi málo lidí 
dokáže v každodenním životě rozvíjet správné vztahové 
dovednosti. Nesprávný styl komunikace často vede k 
nedorozuměním a konfliktům, aniž by se bralo v úvahu, že 
důsledky nesprávné interpretace přenášené zprávy může 
ublížit pocitům druhých. 

V roce 1967 slavný psycholog Paul Watzlawick a další 
členové školy Palo Alto School publikovali výsledky svého 
důležitého výzkumu v knize, která stále představuje hlavní 
referenční bod ve světě mezilidské komunikace, nazvané 
přesně „Pragmatika lidské komunikace“. 

Z těchto základních studií, zahájených před mnoha lety, se 
vyvinulo nespočet revizí a přeformulací, některé zajímavé a 
jiné méně, ale všechny smají společné téma, a tím je 
interakce.  

Komunikujeme každý den s jakoukoli osobou víceméně 
vědomě, slovy a gesty, abychom popsali fakta a události, 
navázali sociální vztahy a vzbudili emoce. 

Část 1 – Oddíl 3 -  Základy efektivní komunikace 

  Téma: efektivní komunikace 

Efektivní  

a produktivní  

komunikace 

Klíčový pojem: 

efektivní komunikace 

Za efektivní komunikaci je považována 

komunikace, při níž za vzájemného 

respektování partnerů dochází k účelné 

výměně informací mezi subjekty, které 

jsou schopny tyto informace věcně a 

správně kódovat a dekódovat a dokážou 

si rovněž poskytovat (a akceptovat) 

odpovídající zpětnou vazbu. 

Zdroj: skolicistredisko.net 
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Je to základní vztahová dovednost pro 

pozitivní rozvoj mezilidských vazeb, 
protože z respektu, pozitivity a 
spolupráce jdělá vítězné zbraně. 

3) EMPATIE: Je to schopnost hluboce 
se spojit s ostatními lidmi, až do té míry, 
že dokážeme cítit jejich emoce a nálady, 
jako by byly naše vlastní. Být empatický 
znamená vžít se do kůže svého 
partnera, a pochopit, jak vidí a prožívá 
danou situaci nebo obecněji svět kolem 
sebe. 

4) OTÁZKY: Správně kladené otázky 
vedou správným směrem a umožňují 
nám navázat hluboké spojení s našimi 
partnery. Tyto otázky kladou naše 
partnery do středu pozornosti a umožňují 
nám získat cenné informace. 

5) ZPĚTNÁ VAZBA: V roblasti 
mezilidských vztahů plní zpětná vazba  
funkci potvrzení, úpravy nebo posílení 
postoje /chování partnera, s cílem zlepšit 
celkovou kvalitu komunikace. Kromě 
pozorování a naslouchání tedy můžeme 
sbírat i zpětnou vazbu, abychom 
zkontrolovali, zda to, co jsme řekli, bylo 
našimi partnery správně přijato. 
Výsledkem efektivní komunikace je 
koneckonců přesně to, čemu ten druhý 
porozuměl. 

 

 

Téma: proces komunikace 

Komunikace  

a empatie 
Klíčový pojem: empatie 

Komunikace plní v každodenním životě 

podpůrnou funkci, a to jak v soukromém, tak 

v profesionálním kontextu. Vědecká 

literatura ukazuje, jak komunikační 

dovednosti zvyšují pravděpodobnost řešení 

každodenních problémů a dosažení 

společných cílů. Dobrá komunikace na 

pracovišti udržuje nízkou úroveň stresu a 

umožňuje vám být produktivnější. 

Podívejme se, jaké jsou základy efektivní 

komunikace a jak se je lze definitivně 

naučit. 

1) AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ: Aktivní 

naslouchánívám umožní navázat lepší, 

pevnější a trvalejší vztahy, a to jak na 

pracovišti, tak v soukromé sféře; může vás 

obohatit na lidské i kulturní úrovni a čerpat. 

Při aktivním naslouchání se stanete 

empatičtější mi a překročíte to, co je 

vyjádřeno pouze slovy. Ti, kteří naslouchají 

aktivně ve svých vztazích ,jsou lidé otevření 

individuální výměně a růstu, dychtiví plně 

pochopit význam přijatých zpráv a 

odhodlaní omezit nedorozumění. 

2) ASERTIVITA: Je to charakteristika 

lidského chování, prostřednictvím které 

člověk vyjadřuje své názory v plném 

respektu k ostatním   
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Pocit, že dokážete pochopit a sdílet 

zážitky a emoce jiného člověka; schopnost 

sdílet pocity někoho jiného.  

Zdroj: Merriam-Webster’s Learner’s 

Dictionary 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy


• Nepoužívejte technický žargon s lidmi, kteří nemají vaše zkušenosti 

• Vyhněte se tradičním stereotypům 

• Vyvarujte se nepříjemných vyrušování (pohled na mobilní telefon) 

• Nedělejte závěry 

• Vyvarujte se urážení partnera 

• Zapomeňte na zbytečné podrobnosti, které nejsou požadovány 

• Neporovnávejte svou situaci se situací svého partnera 

 

Říct „ne“ není často snadné, takže zde je několik jednoduchých tipů, jak to 

udělat. 

Upřímně se omluvte: Pokud něco odmítáte, omluvte se, pokud je vám to 

opravdu líto, pokuste se být upřímní, váš partner to ocení. 

Zdůrazněte svůj dřívější  závazek a nabídněte alternativní řešení: 

Chcete-li říci „ne“ efektivněji, zdůrazněte závazek, který jste přijali dříve, a 

podtrhněte skutečnost, že svůj závazek dodržíte i za cenu odmítnutí jiných 

příležitostí. Pak zkuste najít alternativní řešení, je to obecně velmi 

oceňované gesto. 

Nemůžete potěšit každého: Vždy pamatujte, že nikdy nemůžete potěšit 

každého, zvláště pokud jste velmi zaneprázdněni. Takže říct „ne“ je 

zásadní, abyste mohli říct „ano“ pro vás nejdůležitějším lidem. 

Neříkejte „ano“, pokud ve skutečnosti myslíte „ne“. Spíše než reagovat 

kladně  na nějakou  příležitost, dejte okamžitě zápornou odpověď, nikdo 

nemá rád  „ano“, které se změní na „ne“. 

Chyby, kterým se při komunikaci vyhnout 
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Dovedu naslouchat 

empaticky? 

Kraťoučké video o 

empatickém naslouchání 

Sesame street  

Watch the video 

Empatické naslouchání 

vysvětlené Univerzitou v 

Coloradu. 

Scéna ze seriálu Teorie velkého 

třesku o empatické konverzaci a 

špatném naslouchání. 

Pokud vaše práce závisí na tom, jak dovedete mluvít s lidmi, dozvíte se 

zde hodně o tom, jak vést konverzaci - a že většina z nás  konverzuje 

nedokonale. Celeste Headlee pracuje jako rozhlasová moderátorka po celá 

desetiletí a zná zásady skvělé konverzace: poctivost, stručnost, jasnost a 

pořádná dávka naslouchání. V tomto zasvěceném rozhovoru se s vámi 

podělí o 10 užitečných pravidel pro lepší konverzaci. „Jděte ven, mluvte s 

lidmi, naslouchejte lidem,“ říká. „A co je nejdůležitější, buďte připraveni být 

ohromeni.“ 

Animovaný film o osamělé myšce jménem 

Snickers, která žije v obchodě se zvířaty, 

a touží po tom, aby si ji někdo koupil. Má 

však velký problém: jsou to její obrovské 

uši. Najde Snickers někoho, kdo ho bude 

poslouchat a bude se o něj starat? Zjistíte 

to tady 
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https://youtu.be/i4o2e7l9Nns


  Téma: bariéry a jejich překonávání 

Co jsou 

komunikační 

bariéry? 

něco (například plot nebo přírodní 

překážka), co brání nebo blokuje 

pohyb z jednoho místa na druhé; 

zákon, pravidlo, problém, atd., který 

něco ztěžuje či znemožňuje; něco, co 

ztěžuje lidem vzájemné pochopení. 

Zdroj:  Merriam-Webster’s Learner’s 

Dictionary 

Bariéry v komunikaci - při komunikaci (tedy při vzájemném sdílení - 

sdělování/přijímání informací) občas nevyhnutelně dochází k překážkám, tj. 

komunikačním bariérám. Narušují průběh úspěšného předávání informace. 

Komunikačních bariér je mnoho druhů a existují tak dlouho, jako lidská 

komunikace sama. V některých situacích mohou být bariéry natolik závažné, že 

jsou důvodem i k propuknutí ozbrojeného konfliktu. 

Speciálním typem komunikační bariéry je informační bariéra - jde o překážku 

v předávání informací, kdy není přenos možné realizovat ze specifického důvodu. 

Uživatel či skupina uživatelů tak nezískává požadovanou informaci. 

Na přesnost komunikace má vliv mnoho faktorů - při běžné komunikaci dvou či 

více lidí je to například rychlost řeči, její srozumitelnost. 

Druhy bariér v komunikaci: 

verbální - špatná výslovnost, slang, nedostatečná slovní zásoba, chyby 

v gramatice... 

neverbální - fyzické bariéry mezi účastníky komunikace, situaci neadekvátní 

neverbální, interkulturní rozdíly (ve významu gest atp.), příliš velká vzdálenost 

účastníků komunikace... 

vnější - šumy z okolního prostředí, nevyhovující podmínky (osvětlení, zápach, 

nedostatek času)... 

Klíčový pojem: bariéra 

Protože komunikace je složitý proces 

„dávání a přijímání“, poruchy v 

jakémkoliv místě  cyklu mohou zabránit 

porozumění. 

21 

Část 1 – Oddíl  4 – Komunikační bariéry 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.1 – Komunikace v sociálním podnikání  

http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier
http://learnersdictionary.com/definition/barrier


Stereotyp je zobecněné přesvědčení nebo názor na určitou skupinu lidí: podnikatelé jsou 

ambiciózní, státní úředníci postrádají smysl pro humor, ženy mají dlouhé vlasy a nosí 

sukně. Hlavní funkcí stereotypů je zjednodušení reality. Stereotypy jsou obvykle založeny 

buď na nějaké osobní zkušenosti, nebo na dojmech, které jsme získali v raném dětství 

(díky kontaktu s dospělými, kteří nás obklopovali doma nebo ve škole, nebo 

prostřednictvím masmédií) a které posléze zobecněly.  

 

Předsudek je úsudek, obvykle negativní, který si činíme o jiné osobě nebo jiných lidech, 

aniž bychom je skutečně znali. Stejně jako stereotypy jsou předsudky naučené v průběhu 

procesu naší socializace.  

 

Jedním z rozdílů mezi stereotypem a předsudkem je to, že ve chvíli, kdy máme k 

dispozici dostatek informací o jedinci nebo určité situaci, s našimi stereotypy skoncujeme. 

Předsudky fungují spíše jako obrazovka, skrz níž vnímáme jakýkoli daný kus reality; 

proto samotná informace nestačí k tomu, abychom se předsudku zbavili, neboť 

předsudky mění naše vnímání reality. Je proto velmi obtížné předsudky překonat; pokud 

jsou v rozporu s fakty, máme tendenci tato fakta spíše popřít, než zpochybnit náš 

předsudek.  

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Téma: stereotypy a předsudky 

 

Efektivní komunikace  

– co to je? 

Klíčové slovo: stereotyp 

nespravedlivý pocit averze vůči osobě nebo 

skupině osob kvůli jejich rase, pohlaví, 

náboženství atd. 

pocit libosti či averze vůči někomu nebo 

něčemu, který není opodstatněný či logický. 

Zdroj: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary 

mylné přesvědčení, že všichni lidé nebo věci s 

určitým rysem jsou stejní. Zdroj:  

Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary 
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Klíčové slovo: předsudek 
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Zdi světa 

9. listopadu 2019 se oslavilo třicáté výročí pádu Berlínské zdi. Tato zeď 

rozdělila město na dvě části na téměř třicet let. Nebyla to však poslední 

separace postavená za účelem oddělení dvou území nebo rozdělení 

populace; v letech následujících po druhé světové válce ve skutečnosti 

značně vzrostl počet překážek, které ve světě vznikly s tímto cílem.  

V roce 2014 provedlo centrum strategických a diplomatických studií na 

University of Quebec v Montrealu v Kanadě průzkum a označilo na mapě 

všechny hraniční bariéry na světě. Vědci hledali  bariéry z různých materiálů, 

jako jsou ostnaté dráty, cihly a beton, a nalezli jich  více než 70 rozptýlených 

po různých kontinentech, od Ameriky po Asii. V letech 1945 až 1991 jich bylo 

19 a bezprostředně po skončení studené války se jejich počet snížil na  2. 

Tento trend se však za posledních 20 let obrátil a celkový počet zdí se 

ztrojnásobil. Některé pocházejí z dvacátého století, jiné jsou stále ve fázi 

plánování. Je však jasné, jak se jejich funkce a účel, pro který jsou 

postaveny, v historii změnily. Pokud v minulosti sloužily k obraně území před 

invazemi a vnějšími nebezpečími, ve dvacátém století se staly základem pro 

definici nestabilních hranic. Jedním z cílů je dnes kontrola a demotivace 

imigrace. 

Elisabeth Vallet, která tuto studii koordinovala, 

připomíná, že v Evropě bylo od roku 2015 

postaveno pouze tisíc kilometrů zdí, což odpovídá 

více než šestinásobku délky Berlínské zdi, přičemž 

třetina zdí na světě byla postavena s cílem oddělit 

a udržet obyvatele sousedních států mimo území. 

Asie má nejvyšší počet hradeb, přibližně třicet 

šest, ale je třeba vzít v úvahu, že se jedná o 

největší kontinent na světě (mezi nejdůležitější 

hradby patří ty mezi Macaem, Hongkongem a 

Čínou, bariéra mezi Izraelem a Západním břehem, 

jeden mezi Severní Koreou a Jižní Koreou a 

hradby mezi Indií a Pákistánem). Evropa zaujímá 

druhé místo, předčí Ameriku a Afriku a má asi 

šestnáct zdí umístěných hlavně ve východní 

oblasti (například ty na hranicích mezi 

Maďarskem, Srbskem a Chorvatskem) spolu s 

bariérami, které oddělují Ceutu a Melillu od 

Maroka mezi Afrikou a Evropou. 
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Jak překonávat bariéry? 

Jak vypadá inženýr? 

Zkuste najít alespoň čtyři 

přídavná jména, popisující 

inženýra, a pak se podívejte na 

video. 

Neboj se vyniknout 

Reklama týkající se genderových stereotypů. 

Toto krátké video se zabývá některými aspekty zaměstnaneckého statusu žen. Je 

samozřejmé, že primárním cílem reklamy je získat zákazníka, nikoli bojovat s 

diskriminací v zaměstnání, nicméně jednoznačně se jedná o reklamu, která 

upozorní na genderové stereotypy a může inspirovat k zajímavé reflexi. 

Reakce na diskriminaci páru gayů  

V Madridu (Španělsko): a mix 

příkladů verbální a neverbální 

komunikace. 

Bylo pro mě těžké to říci: video z 

TED, které mluví o diskriminaci a 

pomáhá pochopit skutečnost, že 

komunikace je někdy dlouhá, obtížná 

zkouška.  

Nezávislý výzkumný projekt, který se 

změnil v sociální experiment o 

myšlence krásy. Je krása matoucí 

pojem? Je to jednoznačně slovo, díky 

němuž lze pochopit, kolik různých 

významů se může vázat k jednomu 

pojmu.   
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Kultura je nezbytná pro pochopení chování 

člověka. Liší se od jednotlivce k jednotlivci, 

od regionu k regionu, od země k zemi a 

skládá se z komplexu hodnot dané komunity. 

Volba mezi těmi, kteří se cítí solidárně s 

kýmkoli, zejména se znevýhodněnými lidmi, 

bez ohledu na jejich příslušnost, a těmi, kteří 

naopak takové univerzalizace pocitů více či 

méně implicitně odmítají, vyplývá z mnoha 

faktorů, v zásadě sociologických.  

Skupiny, ke kterým člověk náleží, které mají 

stejný původ, ideologii, lokalitu, sociální role 

se stávají proměnnými, které se působí 

opačným směrem. 

Procesy, které definujeme jako „identifikaci“ 

se skupinou, jsou pravděpodobně základní 

procesy spojené s primitivní tendencí 

identifikovat podobné části svého já s 

okolním světem, a tedy s lidmi a také jinými 

bytostmi, ať už živoucími animovanými či 

nikoli. Pokud se tato identifikace stane 

intenzivní, máme fenomén, který označujeme 

jako empatii, to znamená, že zažíváme 

stejné pocity, které podle nás mají i ostatní.  

K popisu tohoto procesu se obecně 

používají populární pojmy porozumění, 

zbožnost, účast. 

Naopak, při  tzv. diskriminaci je tento 

proces blokován z hlediska 

univerzálnosti a omezen na menší 

oblasti, jako jsou rodinné, místní, 

rasové atd. 

Část 1 – Oddíl 5 – Komunikace se znevýhodněnými skupinami 

Znevýhodnění a 

komunikace 
Klíčový pojem: 

sociální znevýhodnění 
Přesná definice sociálního 

znevýhodnění není dosud v České 

republice pevně ukotvena. V nejširším 

pojetí lze sociální znevýhodnění chápat 

jako určitou překážku, která omezuje 

sociální růst a zapojení jedince, skupiny 

či minority do společnosti. Zdroj: 

Wikipedie Téma: znevýhodněné skupiny 
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Diskriminace a netolerance jsou úzce 

spojené pojmy. 

 

Netolerance je nedostatek respektu k 

jednání či  

přesvědčení, které se liší od našeho 

vlastního. Znamená 

to také odmítnutí lidí, které vnímáme jako 

odlišné, například  

příslušníků jiných sociálních nebo etnických 

skupin   

nebo lidí, kteří mají odlišnou politickou či 

sexuální orientaci.  

Netolerance se může projevit různými 

způsoby jednání, od uhýbání přes 

nenávistný projev až k fyzickému násilí či 

dokonce vraždě 

Diskriminace se vyskytuje tam, kde se ve 

srovnatelné situaci k určitým lidem chováme 

hůře než k jiným jen proto, že patří (nebo 

předpokládáme, že patří) do určité skupiny 

nebo kategorie lidí. Lidé mohou být 

diskriminováni kvůli svému věku, postižení, 

etnické příslušnosti, původu, politickému 

přesvědčení, rase, náboženství, pohlaví 

nebo genderu, sexuální orientaci, jazyku, 

kultuře a z mnoha dalších důvodů.  

Diskriminace:  
matoucí slovo? 

Klíčový pojem: 

diskriminace 
Diskriminace (lat. discriminare = 

rozlišovat) je termín označující nějaké 

rozlišování. Nejčastěji se používá v 

negativním významu rozlišování lidí na 

základě příslušnosti k nějaké obecné 

skupině bez ohledu na schopnosti 

konkrétního jedince. 

Zdroj: Wikipedie Téma: diskriminace 

Diskriminace, která je často důsledkem 

předsudků, činí lidi bezmocnými, brání 

jim stát se aktivními občany, omezuje je 

v rozvíjení jejich dovedností a v mnoha 

situacích jim zamezuje i přístup k 

zaměstnání, zdravotní péči a vzdělání. 
 

Komunikace sociálních podniků by měla 

být vždy sociální komunikací, a proto 

musí podporovat myšlenky inspirované 

hodnotami rovnosti a začlenění, solidarity 

a rovnosti a věnovat pozornost také 

znevýhodněným lidem. 
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Dlouhá cesta ke svobodě  

Nelson Mandela (1995) 

 

 

Nikdo se nerodí s nenávistí vůči jiné osobě kvůli její 

barvě kůže, jejímu prostředí nebo jejímu náboženství. 

Nenávisti se lidé musejí naučit, a pokud se dokážou 

naučit nenávidět, mohou se naučit i milovat, neboť 

láska k lidskému srdci přichází mnohem přirozeněji 

než její opak. 

 

Dlouhá cesta ke svobodě (1995) je autobiografické dílo, které napsal  Nelson 

Mandela, vůdce hnutí proti apartheidu v Jihoafrické republice a první prezident 

Jihoafrické republiky po pádu režimu apartheidu. Kniha sleduje Mandelův život 

od dětství v  Transkei do období bezprostředně po jeho propuštění. Většinu 

materiálu připravil sám Mandela v průběhu dvaceti sedmi svého věznění na 

Robben Island a v dalších věznicích Jihoafrické republiky. 
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Jak se vypořádat s 

 diskriminací? 

Může být vůbec předsudek dobrá věc? 

Často považujeme zaujatost a 

předsudky za zakořeněné v 

nevědomosti. Ale jak se snaží ukázat 

psycholog Paul Bloom, předsudky jsou 

často přirozené, racionální ... dokonce 

morální. 

10 způsobů, jak naučit vaše děti 

jednat bez předsudků 

Jak čelit předsudkům v 

politických debatách 

Po hlasování, které v 

Kalifornii zakázalo manželství 

osob stejného pohlaví, začal 

aktivista David Fleischer a 

jeho tým z losangeleského 

LGBT Center klepat na 

dveře, aby otestovali, zda 

mohou změnit názor voličů 

jednoduchým rozhovorem. 

Komunikace s izolovanými 

skupina,i: míchání starého a 

nového. Silvia Balit ve svém 

příspěvku konstatuje, že žijeme v 

éře radikální transformace, která 

představuje řadu nových výzev i 

příležitostí pro komunikaci. 

Báječné filmy o znevýhodněních, které stojí za to vidět Lidé se zdravotním postižením 

nejsou ve filmu a televizi často dobře zastoupeni. Zdá se, že existuje značný 

nedostatek postižených postav v seriálech a filmech. Je tedy vždy osvěžující, když 

přijde film, který se konkrétně zaměřuje na zdravotní postižení a jehož hlavními 

postavami jsou lidé se zdravotním postižením. 
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které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 
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různé odpovědi 
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https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing
https://www.allprodad.com/10-ways-to-teach-your-children-to-not-be-prejudiced/
https://www.allprodad.com/10-ways-to-teach-your-children-to-not-be-prejudiced/
https://www.ted.com/talks/david_fleischer_how_to_fight_prejudice_through_policy_conversations
https://www.ted.com/talks/david_fleischer_how_to_fight_prejudice_through_policy_conversations
http://www.fao.org/3/y5983e/y5983e09.htm
http://www.fao.org/3/y5983e/y5983e09.htm
http://www.fao.org/3/y5983e/y5983e09.htm
http://www.fao.org/3/y5983e/y5983e09.htm
https://quadlifeblog.com/2019/04/09/10-films-about-disability/


              
Část           1 
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Co je to komunikace? 

Zde jsou základní komunikační prvky, o kterých jsme psali na předešlých 

stránkách.  

 

1. Spojte uvedené prvky s piktogramy.  

2. Nakreslete svůj vlastní, zcela nový piktogram, nebo najděte další, které se 

vám líbí, na webové stránce NounProject 

1.  Zdroj 

 

2.  Sdělení 

 

3.  Kódování 

 

4.  Komunikační kanál 

 

5. Dekódování 

 

6.  Příjemce 

 

7.  Zpětná vazba 

 

8.  Kontext 

https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/


Věřím ti 

Účelem tohoto cvičení je zdokonalit schopnost vnímat neverbální 

signály a spoléhat na svého partnera se zavřenýma očima. 

 

Nejprve si musíte vybrat partnera, který test provede, a rozhodnout, 

kdo je X a kdo Y.  

 

Během prvních 10 minut má X zavázané oči a zcela se svěří Y. Y 

vezme X za ruku a vede ho přibližně 10 minut, empaticky 

poslouchá X a zároveň dává pozor, aby nepřekročil možnosti 

svého partnera, protože je zodpovědný i za jeho bezpečnost. 

 

Na konci cesty si role vymění a X povede Y zpátky.  

 

Nakonec si X i Y vzájemně sdělí své pocity  z toho, jaké je to 

spoléhat se a jaké je to mít za někoho zodpovědnost. 
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Cvičení 



Loutka 

Účelem tohoto cvičení je zdokonalit 

naše pohyby v průběhu  verbální 

komunikace posilováním  

neformálního fyzického přístupu,  

který vzbuzuje důvěru a pomáhá  

nám soustředit se na důležité pojmy  

a klíčové pasáže daného argumentu. 

 

Pro naše cvičení budeme potřebovat 

videokameru. Vybereme pasáž nebo 

téma, které známe. Text si dobře 

prostudujeme,  a v případě potřeby jej 

upravíme, eliminujeme prvky, které 

považujeme za nadbytečné, a 

„uděláme si to podle sebe“. 

Poté, co si  nastavíme tónu hlasu a 

načasování vyprávění, pojďme se 

zaměřit na  se zaměřme na to, co říká 

naše tělo. Při sledování filmu si 

všimnáme určitých opakujících se 

pohybů, díky nimž vypadáme 

nemotorně a neohrabaně. 

 

Vezmeme-li v úvahu, že emoce 

vyvolané skutečným publikem by 

mohly vést k posedlosti opakování 

těchto gest a extrémních pozic, které 

naznačují napětí a nejistotu, musíme 

se pokusit napravit náš fyzický přístup 

k efektivní komunikaci. 

Na konci těchto jednoduchých a 

příjemných cvičení můžeme říct, že 

jsme si vědomi náš způsob 

komunikace prostřednictvím  těla a 

určitě budeme mít spoustu materiálu, 

na kterém můžeme dále stavět, 

abychom mohli efektivněji finalizovat 

náš komunikační potenciál. 
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Cvičení 



Seznamovat se s novými lidmi, sdílet čas a projekty s ostatními, 

pracovat v týmu a udržovat dobré mezilidské vztahy vyžduje řadu 

dovedností, které je nutné rozvíjet. Jak se chováme, když musíme 

spolupracovat na projektech? 

Rozdělme se do dvojic: každá dvojice má k dispozici list papíru a pero. 

Pero uchopí oba a budou muset nakreslit osobu, aniž by spolu mluvili: 

nakreslí muže nebo ženu? Bude to vysoká nebo nízká osoba? Jaké 

vlastnosti bude mít? 

 

Je naše touha vést schopna čelit odlišnostem partnera a přijmout to? 

Dáváme přednost vedení  nebo chceme být vedeni? Kolik z toho projektu 

vytvoříte vy sami? 

Dvouruký dizajn 
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Cvičení 



Ve skupinách 3-4 osob, z nichž každá má tužku jiné barvy, nakreslete 

dům na velký list rozdělený na čtyři čtverce.  

Do prvního čtverce si každý navrhuje svůj vlastní dům a plot. 

Ve druhém čtverci prostoru si každý navrhuje svůj vlastní dům tak, jako 

kdyby byl celý čtverec jenom jeho a chtěl ho využít hlavně pro sebe. 

Ve třetím čtverci navrhnout všichni svůj společný dům: zde je nutné 

stanovit pořadí, a všichni kreslí jeden za druhým po malých krocích.  

Ve čtvrtém čtverci nakreslí všichni  společný dům najednou, bez pořadí, 

všichni pracují současně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům je zde metaforou strategií, které používáme, když s někým sdílíme 

projekt: cítíme se pohodlněji v rámci konkurenčních strategií nebo 

strategií spolupráce? V předem stanovených rolích nebo spíše ve 

vztazích založených na empatii? 

Můj dům 
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Cvičení 



Komunikace nezačíná v ústěch, která mluví, ale z ucha, které 

naslouchá. 

(Anonymous) 

 

Polovinu světové populace tvoří lidé, kteří mají co říct, ale nemohou. 

Druhou polovinu tvoří lidé, kteří nemají co říct a stále mluví. 

(Robert Frost) 

 

Žijeme v komunikačním boomu: každý komunikuje o tom, že 

komunikuje. 

(Altan) 

 

Můžeme mít všechna média na světě, ale nic, absolutně nic, 

nenahradí lidský pohled. 

(Paulo Coelho) 

 

Ke komunikaci dochází, když kromě zprávy přeneseme i kousek 

duše. 

(Henri Bergson) 

 

Nemít co říct má také velký význam: znamená to, že existuje 

neomezené množství sdělení, která by mohla být vyslána. 

(Guido Ceronetti) 

 

Hlas života ve mně nemůže dosáhnout ucha života ve vás; přesto si 

však promluvme, ať se necítíme tak osamělí. 

(Khalil Gibran) 

 

Tendence soudit ostatní je největší překážkou komunikace a 

porozumění. 

(Carl Rogers) 

 

  WISED – INSPIRACE 
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Část 2 

Komunikace v kontextu sociálního 

podniku 

• Pochopit význam a původ klíčových slov sekce 

• Naučit se identifikovat cíle kampaní 

• Naučit se identifikovat cílovou skupinu 

• Pochopit rozdíl mezi ziskovou a neziskovou orientací 

organizace 

• Naučit se přizpůsobit strategii své situaci. C
ÍL

E
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Komunikační postupy  ředstavovují investici vhodnou pro rozvoj organizace, naopak 

nedostatek komunikace vede k nedostatku zdrojů, dobrovolníků, mediálních nástrojů 

a následně k nedostatečnému uznání a atraktivitě na trhu. 

Naopak,dobrá komunikační strategie podporovaná některými základními 

dovednostmi, ochotou komunikovat a adekvátní investicí mohla stimulovat růst 

organizace, protože komunikace je ze strategického hlediska důležitým prvkem pro 

společnost orientovanou na úspěch a každý způsob, jak přilákat finanční prostředky a 

lidi, potřebujete marketingové nástroje a investice do propagace. 

Podle povahy vztahu mezi jejími účastníky se rozlišují 3 typy sociální komunikace: 

1. Intrapersonální komunikace je ta, kterou „vede“ jednotlivec sám se sebou. Jedná 

se o dynamický otevřený komunikační systém, na jehož základě individuum 

interpretuje data (tedy i dekóduje sdělení „zvenku“ a zakóduje sdělení „ven“), 

vyhodnocuje informace a připravuje se k rozhodnutí. 

2. Interpersonální komunikace je ta, při které je komunikující jedinec nějakým 

způsobem přímo spojen s dalším účastníkem (nebo účastníky) komunikačního aktu. 

Všichni účastníci takové komunikace na sebe navzájem nahlížejí jako na individua. 

3. Veřejná komunikace je komunikace, při které je sdělení předáváno tzv. veřejnosti, 

tj. čtenářům, posluchačům a divákům v nejširším slova smyslu: od několika osob 

shromážděných na přednášce až po milióny čtenářů, posluchačů rozhlasu a diváků 

televize. Podstatné je, že znalost účastníků komunikace není ani vzájemná (i když 

diváci někdy vědí o „svém“ reportérovi nějaké podrobnosti), ani individuální. 

Téma: sociální komunikace jako investice 

Řekněme si něco 

o sociální 

komunikaci 

Část 2 – Oddíl 1 – Sociální komunikace 
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http://www.encyclopedia.com/social-sciences/news-wires-white-papers-and-books/consequences-prejudice


Komunikace je vzájemná výměna 

informací, názorů, požadavků, emocí 

atd. mezi dvěma nebo více lidmi, 

zaměřená na zvyšování znalostí a 

informovanosti. Komunikace je 

základem společenského života, ale 

její centrální význam se stal 

předmětem studia až ve dvacátém 

století. V minulosti byla role 

komunikace považována za 

okrajovou, ale dnes tvoří základ všech 

vztahů. 

Komunikace v sociální sféře 

představuje především odpovědnost 

subjektů (ziskových i neziskových) 

vůči veřejnosti a měla by v první řadě 

přenášet etickou hodnotu. 

Komunikace by proto měla být vždy 

sociálním fenoménem. Koneckonců 

„komunikovat“ pochází z latiny 

,„communis“ znamená „společně“, 

„sdíleně“. V tomto smyslu představuje 

sdílení sociální hodnotu komunikace. 

Na jaké úrovni je ale interakce mezi 

neziskovými společnostmi a 

komunikací? 

Při hledání různých definic neexistuje 

jednotná definice sociální komunikace 

a je obtížné pochopit její „sociální“ 

charakteristiky. Zahrnuje velmi široký 

koncept a abychom se vyhnuli 

odchylce od naší cesty výzkumu, 

zaměříme se na aspekt sociální 

komunikace, který se odráží v 

komunikační aktivitě sociálního 

podniku. 

proces, v jehož rámci se sdělují 

či vyměňují informace a který je 

zároveň brán jako typ sociální 

interakce (proces ovlivňování).  Téma: vzájemná výměna informací 

Komunikace  

v sociální oblasti Klíčový pojem: 

sociální komunikace 
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Část 2 – Oddíl 1 – Sociální komunikace 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Informace
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Interakce_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Interakce_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ovliv%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD


Aby mohla probíhat efektivní komunikace, musí existovat kód, který je 

známý a sdílený oběma stranami; pokud chybí, komunikace není 

možná.  

Abychom mohli cestu, kterou musí přejít zpráva (obrazová nebo 

textová) od  jednoho k druhému zjednodušit, aby byla co 

nejsrozumitelnější, využíváme výhod komunikačních triků, nebo 

používáme symboly, kategorie nebo stereotypy . 

Gordon Willard Allport, odborník na sociální psychologii, zachycuje 

podstatu symboliky (stereotypního psaní) a definuje ji jako „zákon 

minimálního úsilí“, protože ve všech ohledech představuje kognitivní 

zkratku, která nám nabízí rychlejší přístup k informacím. 

Konkrétní příklady kódu, jednoduché a srozumitelné, jsou všeobecně 

známé stereotypy, od nejklasičtější pizzy, těstovin a mandolíny coby 

identifikaci Itala, přes dochvilnost a přesnost , což jsou vlastnosti typické 

pro Švýcary, až po sexistický stereotyp, že ženy nemohou dobře řídit auto 

nebo že muži jsou drsní a necitliví. 
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Komunikační triky 



Co víme o sociální 

komunikaci?  

 Aktivista a fundraiser Dan Pallotta hovoří o 

dvojím metru, který narušuje náš vztah k 

charitám. Říká, že příliš mnoho neziskových 

organizací je odměněno za to, jak málo utratí - 

ne za to, co udělají. Místo toho, abychom 

srovnávali šetrnost s morálkou, žádá nás, 

abychom začali odměňovat charitativní 

organizace za jejich velké cíle a velké úspěchy 

(i když to přináší velké výdaje). 

Příručka „Komunikace a lidé s 

postižením“: Výzkum a využití 

Co se neziskovky mohou naučit od 

Coca-Coly? Melinda Gates uvádí 

provokativní případ: Co se mohou 

neziskové organizace naučit od 

megakorporací, jako je Coca-Cola, 

jejichž globální síť obchodníků a 

distributorů zajišťuje, že si 

vychlazenou colu můžete koupit v 

každé zapadlé vesnici? 

12 komunikačních strategií pro 

neziskovky 

Stanovíte si cíle, například těchto dvanáct 

komunikačních cílů pro neziskové 

organizace, včetně zapojení komunity, 

zvyšování povědomí o problémech a 

získávání finančních prostředků. 

A každý den využíváte operativní 

komunikační kanály, jako je e-mail, sociální 

média, PR a další. Ale co je mezi tím? Co 

spojuje tuto operativní práci s většími cíli? 

Odpovědí jsou komunikační nebo 

marketingové strategie. 
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které bychom vám rádi doporučili k prostudování. Zdroje jsou v anglickém jazyce. 

stejná otázka 

různé odpovědi 
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https://www.youtube.com/watch?v=bfAzi6D5FpM
https://www.youtube.com/watch?v=bfAzi6D5FpM
https://www.youtube.com/watch?v=bfAzi6D5FpM
https://books.google.it/books?id=VzORAgAAQBAJ&dq=communication+handicap&hl=it
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.ted.com/talks/melinda_gates_what_nonprofits_can_learn_from_coca_cola
https://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2018/11/08/12-communications-strategies-nonprofits/
https://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2018/11/08/12-communications-strategies-nonprofits/
https://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2018/11/08/12-communications-strategies-nonprofits/


Téma: komunikační strategie 

Komunikační cíle 

 

Část 2 - Oddíl 2 – Stanovte komunikační cíle vaší organizace 
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Klíčovým momentem při sestavování marketingové strategie je identifikace 

zákazníka sociálního podniku a vytvoření hodnoty pro zákazníka (dále jen 

„HpZ“) dle vzorce: 

 

 

Hodnota není veličinou absolutního významu, ale je veličinou relativní. Potřeby a 

finanční zdroje, čili kupní síla zákazníků, se u každé osoby liší. Kořeny této 

odlišnosti spočívají v různosti motivačních akcentů zákazníka na preference a 

míru saturace jeho potřeb. Přirozenou ekonomickou snahou každého zákazníka 

je, aby za své peníze dosáhl co nejvyššího uspokojení svých potřeb. Výsledným 

motivačním faktorem ke koupi jakéhokoliv produktu je výše jeho hodnoty pro 

zákazníka. Je však zřejmé, že snaha 

po maximalizaci hodnoty pro zákazníka má svá omezení. Jsou jimi: 

a) nežádoucí, tzn. zbytečně příliš vysoká, nebo naopak příliš nízká velikost 

zákazníkem požadovaného užitku, 

b) velikost kupní síly zákazníka.  

Podnikatelsky jednající výrobce na své cestě k maximalizaci hodnoty pro 

zákazníka u svého výrobku nesmí překročit ani jedno z výše uvedených 

omezení. Musí proto volit cestu: 

1. optimalizace, nikoliv maximalizace užitku, kterou poskytuje jím vyráběný 

výrobek či poskytovaná služba, 

2. optimalizace nákladů s tendencí k jejich minimalizaci, potřebných na výrobu a 
užívání jím vyráběného produktu. 

Zdroj: Ústav sociálních inovací: Sociální podnikání 

http://www.socialni-inovace.cz/publikace/USI_Socialni-podnikani.pdf


Nezisková společnost má své konkurenty nejen 
mezi jinými neziskovými společnostmi, ale také 
mezi ziskovými společnostmi, protože v soutěži 
jde o služby a produkty, které jsou někdy velmi 
podobné. 

Každá organizace si musí najít svoji pozici v  
konkurenčním prostředí a to samozřejmě i díky 
komunikaci. Každá nezisková společnost musí 
vhodným způsobem vyprávět svůj příběh, aby 
mohla nabídnout své služby a produkty na trhu. 

Prvním krokem je analýza vašich obchodních 
cílů, a tedy vašich komunikačních potřeb. 
Organizace musí pochopit, že komunikační 
činnost jde ruku v ruce s plánováním jejích 
činností. 

Otázky, které je třeba položit, jsou: 

1. Jaké obchodní cíle chci dosáhnout? 

2. Které komunikační nástroje používáme, a které 
naopak nepoužíváme? 

Potom je potřeba propojit komunikační nástroje s 
cíli tak, abychom zajistili dosažení cílů 
prostřednictvím zvolených komunikačních 
nástrojů. 

Zisk je jedním ze základních ekonomických 

pojmů. Počítá se jako rozdíl 

mezi výnosy a náklady. 

 

Rozdíl mezi ziskovou a neziskovou 

organizací:  Prvním rozdílem je cíl. Hlavním 

cílem ziskové organizace zůstává 

maximalizace zisku. Za neziskovou organizaci 

považujeme takový subjekt, který nebyl 

založený za účelem dosahování zisku. Téma: nezisková konkurence 

Ziskový a 

neziskový sektor 

Klíčový pojem: zisk 
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Část 2 - Oddíl 2 – Stanovte komunikační cíle vaší organizace 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad


Následující příklad ukazuje, jak by to mohlo v organizaci v praxi 

fungovat. Každý ze strategických cílů organizace je propojen s 

operacemi a komunikačními nástroji k dosažení těchto cílů. 

 

Cíl 1: Poskytovat tu nejlepší péči a podporu uživatelům 

našich služeb 

Provozní nebo politické cíle 

 

Efektivně vyškolit naše 

pracovníky, aby mohli pracovat s  

uživateli našich služeb 

 

Udržovat prostory čisté a v 

dobrém stavu 

 

Poskytovat uživatelům služeb 

příležitost zapojit se do 

vzdělávání, odborné přípravy 

nebo zaměstnání 

Komunikační cíle 

 

Zajistit, aby všichni zaměstnanci 

znali a rozuměli standardům péče 

 

Aby uživatelé služeb věděli o kvalitě 

služeb, které by měli očekávat, a 

věděli, co se od nich očekává 

 

Zajistit uživatelům služeb příležitost 

komunikovat o svých potřebách v 

rámci organizace 

 

Pravidelně shromažďovat zpětnou 

vazbu, abychom zajistili zachování 

standardů péče a podpory 

Cíl 2: Hrát klíčovou roli ve společnosti jako ceněný 

poskytovatel  služeb pro ohrožené lidi 
 

Provozní nebo politické cíle 

 

Budovat pevné vztahy s 

místním úřadem a dalšími dárci 

 

Plnit smlouvy s místním 

úřadem o poskytování služeb 

uživatelům služeb 

Komunikační cíle 

 

Poskytovat pravidelný tok informací 

klíčovým partnerům 

 

Pravidelně informovat o úspěších 

organizace v místních médiích 

 

Obracet se na místní média ve věci 

dostupnosti služeb pro ohrožené 

osoby 
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Spolupráce a komunikace k dosažení cílů 



Umíme rozpoznat 

komunikační strategie? 

Artist Kate Hartman používá „nositelnou“ 

elektroniku k prozkoumání toho, jak komunikujeme, 

ať už sami se sebou a se světem. V této svérázné 

a podnětné řeči předvádí „Samomluvící Klobouk“, 

„Nafukovací srdce“, „Ledovcový oblek“ a další 

neočekávaná zařízení. 

Jak vypadá dobrá 

komunikační 

strategie? 

Integrované komunikační strategie 

pro neziskovky 

Přidejte  se k Aidanovi 

Lukomnikovi, vedoucímu Hotwire 

Social Impact North America v 

diskusi o nejlepších komunikačních 

programech ve své třídě a o 

lekcích, které si z nich můžete vzít. 

Komunikační strategie je navržena 

tak, aby vám a vaší organizaci 

pomohla efektivně komunikovat a 

plnit základní cíle organizace. Zde 

se podíváme na klíčové prvky 

komunikační strategie a na to, jak 

plány PR, webové strategie a 

marketingové plány zapadají do 

celkové komunikační strategie vaší 

organizace. 
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https://www.ted.com/talks/kate_hartman_the_art_of_wearable_communication?language=it
https://www.slideshare.net/benrmatthews/charitycomms-what-does-a-good-communications-strategy-look-like
https://www.slideshare.net/benrmatthews/charitycomms-what-does-a-good-communications-strategy-look-like
https://www.slideshare.net/benrmatthews/charitycomms-what-does-a-good-communications-strategy-look-like
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://www.youtube.com/watch?v=Rbu0rXmvJBU
https://knowhow.ncvo.org.uk/campaigns/communications/communications-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


Identifikovat cílové publikum znamená identifikovat 

správné příjemce produktu nebo služby, které organizace 

nabízí. Je nezbytné umět implementovat správné 

marketingové strategie a zvolit kanály, kterými sdělit 

zprávu. Správní příjemci jsou nejen potenciální kupci 

produktů nebo služeb, ale také současní uživatelé, osoby 

s rozhodovací pravomocí, influenceři, jednotlivci, a různé 

další specifické nebo obecné skupiny lidí. 

 

Pochopení, ke komu je třeba mluvit, vám pomůže vybrat 

si, co a jak říct. 

 

Téma: cílová skupina 

Co říct  

a jak to říct? 

Část 2 - Oddíl 3 – Stanovte si cílovou skupinu 

Pro zasažení té správné cílové skupiny můžeme 

využít dva druhy segmentačních kritérií: socio-

demografická segmentace a behaviorální a 

psychografická segmentace. 

 

Socio-demografická segmentace 

Spadá sem například pohlaví, věk, rodinný stav, 

úroveň vzdělání, bydliště a příjem. 

 

Segmentace dle chování a psychografická 

segmentace 

Z této segmentace vznikají skupiny, ve kterých 

se nacházejí lidé, kteří se liší svým osobním a 

sociálně-demografickým profilem, ale sdílejí 

stejný nákupní styl. 

Cílená reklama: 

je forma reklamy, včetně online 

reklamy, která je zaměřena na 

publikum s určitými rysy, a to na 

základě produktu nebo osoby, 

kterou inzerent propaguje. 

Klíčový pojem: 

cílená reklama 
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Nyní je důležité přesněji pochopit, kdo by mohl 
být naším nejlepším zákazníkem nebo 
dokonalým uživatelem. 

Analyzovat lze 4 segmenty: 

Demografické údaje - pohlaví, věk, úroveň 
vzdělání atd. Tyto demografické informace vám 
pomohou určit typ člověka, který by mohl mít 
zájem o koupi vašich produktů nebo služeb. 

Zeměpisné - Údaje o zeměpisné poloze vám 
umožní pochopit na základě místa původu 
zákazníka, o které produkty by mohl mít zájem 
vzhledem k tomu, které produkty jsou v jeho 
oblasti populární, které služby v této oblasti 
chybí atd. 

Psychografické – tyto informace se týkají 
sociálně-ekonomických aspektů daného 
spotřebitele, osobnosti, sociální třídy, životního 
stylu, zájmů a hodnot. 

Technografické informace se týkají typu 
zařízení, které uživatel nejčastěji používá: 
komunikaci lze proto směrovat na vybraná 
média. 

Je zřejmé, že psychografická segmentace je 
rozhodující pro účinnou propagaci činnosti, 
služby nebo produktu, jejichž účelem je podpora 
kognitivních změn, změn hodnot nebo chování. 

Segmentace trhu je činnost rozdělující 

široký spotřebitelský nebo obchodní trh, 

obvykle sestávající ze stávajících a 

potenciálních zákazníků, do podskupin 

spotřebitelů (označovaných jako 

segmenty) na základě určitého typu 

sdílených charakteristik. Téma: skupiny zákazníků 

 

Hledání nejlepšího 

zákazníka nebo 

perfektního 

uživatele 

Klíčový pojem: 

segmentace trhu 
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Část 2 - Oddíl 3 – Stanovte si cílovou skupinu 



Příběhy vyprávěné pomocí dat 

Dívej se – Ukaž - Vyprávěj - Využij 

„Schopnost vyprávět příběhy na základě dat je dovednost, která se v našem 

světě rostoucího množství dat a rozhodování založeném na datech stává 

stále více důležitou. Efektivní vizualizace dat může znamenat rozdíl mezi 

úspěchem a neúspěchem, ať už jde o sdělování výsledků vaší studie, 

získávání peněz pro vaši neziskovou organizaci, prezentaci vaší správní 

radě nebo jednoduše předávání informací vašemu publiku. Moje zkušenost 

mě naučila, že většina lidí čelí více-méně stejné výzvě: možná si uvědomují 

potřebu být schopni efektivně komunikovat s využitím dat, ale mají pocit, že 

jim v tomto prostoru chybí odborné znalosti. Lidé se schopností vizualizace 

dat se shání jen těžko. Součástí té výzvy je taky to, že vizualizace dat je jen 

jedním krokem v analytickém procesu. Ti, kteří pracují na analytických 

pozicích, mají obvykle zkušenosti s kvantitativními údaji, které jim dobře 

vyhovuje pro další kroky (hledání dat, jejich slučování, analýza, vytváření 

modelů), ale přitom nemají žádné formální školení v oblasti designu, které 

by jim pomohlo v další komunikaci jejich analýzy - což je mimochodem 

obvykle jediná část analytického procesu, kterou vaše publikum kdy vidí. A 

naopak, v našem stále se zrychlujícím světě se vyžaduje, aby ti bez 

technického vzdělání nasadili „analytické klobouky“ a komunikovali pomocí 

dat. V této roli se lidé obvyklecítí nepohodlně, není to překvapivé, vždyť 

schopnost efektivně komunikovat s využitím dat není tradičně vyučována na 

školách. Ti, kteří to dovedou, se obvykle metodou pokusu a omylu naučili, 

co funguje a co ne. To ale může být  dlouhý a zdlouhavý proces. Doufám, že 

vám to prostřednictvím této knihy usnadním“. 

 

Cole Nussbaumer Knaflic vypráví příběhy s pomocí dat. Specializuje se na 

efektivní zobrazování kvantitativních informací a píše populární blog 

storytellingwithdata.com. Jeho vysoce ceněné  workshopy a prezentace jsou 

velmi vyhledávané  mezi zájemci po celém světě, ať už jednotlivci, tak , 

společnostmi  nebo filantropickými organizacemi, které zpracovávají a 

prezentují data. 
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storytellingwithdata.com


Ke komu vlastně mluvíte? 

Jak identifikovat nás 

cílový trh? Využití 

nástrojů pro analýzu 

trhu 

Definování vašeho cílového trhu je základem všech 

prvků vaší marketingové strategie, od vývoje a 

pojmenování vašich produktů nebo služeb až po 

marketingové kanály, které používáte k jejich 

propagaci. 

Jak použít segmentaci trhu: 

stanovení cílového trhu 

Segmentace trhu je běžně 

používaný koncept v podnikání, kde 

je větší trh spotřebitelů rozdělen na 

menší skupiny spotřebitelů, kteří 

mají určité vlastnosti. 

Kdo, co, proč, kdy a kde? 

Definice vašeho cílového trhu 

Ve světě digitálního marketingu je 

běžné rčení, které zní asi takto: 

„Pokud se pokusíte prodat všem, 

nakonec prodáte nikomu.“ 

 

 

 

Jak identifikovat cílový trh a připravit  profil vašich zákazníků 

Sdělte svou zprávu lidem, kteří hledají přesně to, co nabízíte! Tato 

příručka vás provede  krok za krokem a pomůže vám identifikovat 

konkrétní cílové trhy ve vašem odvětví a poskytne vám know-how k 

vytváření profilů zákazníků, které vám pomohou lépe nasměrovat 

vaše marketingové úsilí. 
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https://www.youtube.com/watch?v=p2AboI8Pzp4
https://www.youtube.com/watch?v=p2AboI8Pzp4
https://www.youtube.com/watch?v=p2AboI8Pzp4
https://blog.hootsuite.com/target-market/
https://blog.hootsuite.com/target-market/
https://www.youtube.com/watch?v=pCLQkgcjMjY
https://www.youtube.com/watch?v=pCLQkgcjMjY
https://fabrikbrands.com/target-audience-definition/
https://fabrikbrands.com/target-audience-definition/
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://edwardlowe.org/how-to-identify-a-target-market-and-prepare-a-customer-profile/


Zpráva je příjemci předávána prostřednictvím kanálu. V rámci různých 
forem komunikace jsou definovány: 

- nástroje (např. reklama, public relations atd.); 

- obecné kanály nebo média (denní tisk, sponzorství); 

- konkrétní kanály nebo prostředky (sponzorství určité akce). 

Sociální sítě (anglicky překládáno 

Social Media - sociální média) jsou 

zvláštní skupinou internetových služeb 

umožňující vzájemné virtuálně-

společenské propojování lidí na 

internetu, komunikaci a společné 

aktivity. Zdroj: Mediaguru Téma: využití sociálních sítí 

Sociální  

média a sítě 

Klíčový pojem: 

sociální sítě 

Volba kanálu musí:  

- být v souladu s komunikační strategií a požadovaným umístěním, 

- mít technické vlastnosti vhodné k dosažení cíle,  

- být schopna efektivně a efektivně dosáhnout zvoleného cíle. 

 

Každý komunikační kanál má své vlastní charakteristické vlastnosti, a proto 

musí být zvolen podle toho, na kterou cílovou skupina míříme. 

Část 2 - Oddíl 4 – Využití sociálních sítí 
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https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/socialni-site-social-media/


Facebook a Instagram jsou pravděpodobně nejoblíbenější sociální sítě, 

nicméně komunikace prostřednictvím většího počtu kanálů je skvělý způsob, jak 

zvýšit její dosah. Mezi další kanály patří YouTube, Twitter, Linked In, Tik Tok 

nebo Flickr. Využívání jen jednoho kanálu není dnes – v závislosti na cílové 

skupině – zpravidla dostačující. 

Které jsou 

nejoblíbenější 

sociální sítě? 

 

Neziskové organizace mohou těžit z publikování užitečného a zajímavého 

obsahu na všech sociálních médiích, aby mohly rozšířit své poslání na nové 

potenciální dobrovolníky a dárce. Každá organizace má jedinečný přístup k 

tomu, jak vypráví svůj příběh. Kromě tradičních metod komunikace nebo 

marketingu neziskové sféry existuje řada nových možností, které sociální sítě 

nabízejí, včetně: vytvoření blogu, komentování stávajících blogů, účast v 

diskusních skupinách a zveřejňování aktualizací stavu na weby sociálních sítí, 

jako je Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn. 
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Část 2 - Oddíl 4 – Využití sociálních sítí 

Téma: využití sociálních sítí 



Neziskové online kampaně, které zamávaly sociálními 
sítěmi: 
 

WATERisLIFE: 

#firstworldproblems 
Díky dobrým kampaním dovede 

fundraising zapojit příznivce 

zábavným a zajímavým 

způsobem. 

Kampaň WATERisLIFE použilo 

již předtím virální hashtag 

#firstworldproblems, aby ještě 

více podtrhla dosah videa plného 

emocí.. 

 

Hymny problémů prvního světa 

Kbelíková výzva 

společnosti ALS 
Tzv. „kbelíková výzva“ (ALS Ice 

Bucket Challenge), jeden z 

nejúspěšnějších projektů 

fundraisingu v sociálních médiích 

všech dob, měl tisíce účastníků, 

psalo se o něm ve všech novinách 

a získal miliony pro ALS 

Association. 

ALS Association 
World Wildlife Fund: 

#endangeredemoji 

WWF vyzvala své 

příznivce, aby opakovaně 

tweetovali obrázek – 

emotikon – ohroženého 

zvířete na Twitteru. Za 

každý takový tweet zapíše 

WWF na jejich účet 0,10€. 

Na konci měsíce obdrží 

uživatelé „vyúčtování“ a 

rozhodnou se, jakou část z 

toho darují na  záchranu 

ohrožených druhů. WWF 

Přej si něco (Make-A-Wish) 
Make-A-Wish Foundation je nezisková 

organizace založená ve Spojených 

státech, která pomáhá plnit přání dětí 

s kritickým onemocněním ve věku od 2 

½ do 18 let. Make-A-Wish sdílí videa 

všech přání na svém kanálu YouTube, 

zveřejňuje všechna splněná přání na 

svých webových stránkách a také sdílí 

obsah na Facebooku a Twitteru.   

Více zde. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fxyhfiCO_XQ
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://wwf.org/
http://wish.org/about-us/making-a-difference/managing-funds


Jak sdílet informace na 

sítích? 

UNICEF Interakcí s lidmi na více sítích  

současně lze inspirativní obrázky a 

zprávy šířit napříč různými online 

komunitami, věnovat více pozornosti 

jejich organizaci a získat tak více 

podporovatelů a dárců. 

Alexis Ohanian: How to make a 

splash in social media Lekce „Mister 

Splashy Pants“ je jasnou volbou pro 

tvůrce memů a obchodníky ve věku 

Facebooku. 

Americký červený kříž  je 

vynikajícím příkladem neziskové 

organizace, která využívá více 

sociálních sítí ke spojení s velkým 

publikem. S více než 1,8 miliony 

sledujících na Twitteru a téměř 5,3 

miliony sledujících na Facebooku je 

americký Červený kříž schopen 

oslovit velké publikum 

poskytováním užitečných informací 

uživatelům. 

5 nejlepších neziskových kampaní na 

sociálních sítích 

Kampaně, které vedou k úspěchu ty 

neziskové organizace, které využívají 

potenciál své komunity a kreativně šíří 

své zprávy. Zde jsou některé z 

nejlepších. 

 

 

 

#MeToo (Just Be Inc.) 

V jedné z nejúspěšnějších (a 

nečekaných) neziskových kampaní v 

sociálních médiích roku 2017 se #MeToo 

stalo výzvou proti sexuálním útokům a 

obtěžování. 
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https://twitter.com/UNICEF
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media?referrer=playlist-the_power_of_social_media
https://www.ted.com/talks/alexis_ohanian_how_to_make_a_splash_in_social_media?referrer=playlist-the_power_of_social_media
https://www.slideshare.net/benrmatthews/charitycomms-what-does-a-good-communications-strategy-look-like
https://twitter.com/redcross
https://twitter.com/redcross
https://www.meltwater.com/blog/5-best-nonprofit-social-media-campaigns/
https://www.meltwater.com/blog/5-best-nonprofit-social-media-campaigns/
https://www.meltwater.com/blog/5-best-nonprofit-social-media-campaigns/
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/video-gallery


Sociální podnik často vychází z 
příběhu nebo zkušenosti, problému, s 
nímž se lidé citově spojují. Vyprávějte 
tyto příběhy jako součást jakékoli 
úspěšné komunikační strategie. 

Příběh lze vyprávět lidem všech 
věkových skupin a kultur. Může 
inspirovat, přilákat velkou pozornost 
nebo reagovat na něco významného v 
životě lidí po celém světě. Neziskové 
organizace se musí snažit spojit s 
veřejností prostřednictvím vyprávění 
příběhů. Používání různých médií je 
skvělý způsob, jak zlepšit a rozšířit 
komunikační strategii. Je důležité, aby 
příběh současně zvýšil zájem 
veřejnosti a nabídl jim také něco. 

Neziskové organizace musí mít co 
nabídnout, poselství, zkušenost, která 
se bude vázat na zájmy jejich cíle. 

Nezisková sdružení ve skutečnosti 
stále častěji obracejí svou pozornost k 
veřejnosti díky sociálním médiím. 
Vytvářejí individuální vztahy, sdílejí 
příběhy, dávají informace, které lidé 
požadují. 

 

Technologie při této změně hrály 
zásadní roli: naše potřeba být 
propojeni s ostatními je vždy silnější a 
je vždy snazší sledovat příběhy, které 
nás zajímají. Je to právě spříznění s 
posláním organizace, které vede lidi k 
jednání. Z tohoto důvodu sdružení, 
orgány veřejné správy a společnosti, 
které nejlépe interpretují změnu, 
radikálně změnily svou digitální 
komunikaci. 

Úkolem osob zapojených do sociální a 
neziskové komunikace je dnes vést 
dialog se svými příznivci a navazovat 
kontakty s dárci, dobrovolníky nebo 
uživateli obecně způsobem, který jim 
vyhovuje nejvíce. 

Storytelling, v překladu z angličtiny 

vyprávění příběhu, lze podle 

Pavlovské (2011) definovat jako 

„interaktivní formu sdělení příběhu, 

jde o uměleckou formu, která je 

založená na jazykovém umění, 

použití hlasu, pohybu a gesta k 

zobrazení prvků, obrazů a představ 

vycházejících z konkrétního příběhu 

určitému publiku.“Zdroj:  Wikisofia 

Téma: zviditelnění se 

Vyprávějte příběh 

vaší organizace 

Klíčový pojem: 

storytelling 

Část 2 – Oddíl 5 – Vyprávějte příběh vaší organizace 
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Většina lidí, než se rozhodne, kterou neziskovku podpoří nebo zda si koupí její 

produkt, upřednostňuje vlastní online prozkum, nikoli prostřednictvím reklamy. 

Nechtějí, aby jim někdo něco prodal, ale raději si přečtou něco sami, dozví se více 

o jejich problému, službě nebo produktu. Z tohoto důvodu by si neziskové 

organizace měly zvyknout na to, že jejich publikum je stále informovanější, 

poslouchat ho, vzdělávat a vést s ním dialog. 

Téma: umístění značky, produktu, služby 

Jasné a 

konzistentní 

sdělení 

  

Je třeba věnovat pozornost umístění, například když hovoříme o produktu, měli 

bychom rozumět jeho umístění na trhu, ale také v myslích spotřebitelů. A to i v 

případě, kdy se jedná o sociální problému nebo neziskovou organizaci. Je nutné mít 

jasnou misi a předávat stejně jasnou zprávu. Existují podniky, které si 

nepamatujete, protože veřejnost není schopna připojit organizaci k činnostem, 

kterou provádí, nebo proto, že komunikace je nekonzistentní a sdělení jsou 

matoucí. 

Positioning je klíčovým prvkem 

marketingové strategie a marketingové 

komunikace. Má za cíl, aby značka 

zaujala odlišný postoj v mysli zákazníka, 

vzhledem ke konkurenčním značkám. 

Zdroj: Wikipedie  

Klíčový pojem: 

Positioning 
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Umístění značky, příběh vaší organizace a strategie 

 
Příklady, které vám nyní ukážeme, takřka říkají, abychom upustili od 

formalizmu a technických detailů (i když úplně), a aby taději hovořily s 

veřejností přímo a otevřeně. Společným prvkem těchto příběhů je to, že jsou 

velmi poutavé, v tom dobrém i špatném, a to proto, aby přiměly uživatele 

sdílet je bez jakéhokoli pocitu nátlaku tlaku ze strany značek, aby vytvořily 
pocit, že protagonisté jsou sami uživatelé. 

Vynikajícím příkladem, který jde tímto 

směrem, je firma Taffo - Pohřební 

služby, ktera byla schopna využít 

sociální kanály, zejména Facebook, 

ke zviditelnění své značky, která 

střídá ironické firemní kampaně 

(například prezentace podzimní 

kolekce nové rakevní linie) s 

kampaněmi se sociálními a 

politickými dopady (například na 

pomoc opuštěnýmzvířatům, na 

podporu „duhových“ rodin nebo ve 

prospěch prevence smrtelných 

dopravních nehod). 

Buondì Motta and the campaign 

of 2017 

Další příklad úspěšné marketingové 

kampaně v oblasti umístění značky, 

i když prostřednictvím „paralelního“ 

mediálního humbuku kvůli 

kontroverzi vyvolané veřejností po 

odvysílání prvních reklam, se týká 

společnosti Buondì Motta. 

„Buondì, colazione golosa o leggera“ 

je název kampaně z roku 2017, 

která ztvárňovala parodii na rodinu 

pomocí paradoxně a násilně 

obscéního jazyka v kontrastu s 

tradičními televizními kampaněmi, 

kde máme tendenci prezentovat 

dokonalou rodinu. Ve kampani se 

objevují surreliastická události, např. 

asteroid, který zasáhne matku, která 

právě řekla své dceři, že svačina 

dobrá a zároveň lehká, neexistuje. 

Příklad Vivident Xylit 

Velmi jednoduchým, ale silným příkladem zviditelnění značky je Vivident Xylit 

zpřed několika let (rok 2011), s titulem  “Whatever you eat” „Cokolik jíš“. Ve 

spotu využili hudební dílo - cover verzi slavné písně „Whatever you want“ 

(Cokoli chceš) od anglické rockové skupiny Status Quo a hlavní protagonisty, 

všechno „obyčejné  lidi“, vybrali  úplně náhodou v San Diegu, městě, kde spot 

točili. 
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http://www.taffo.it/
https://youtu.be/8lD2OANXqco
https://youtu.be/8lD2OANXqco
https://youtu.be/8lD2OANXqco
https://www.youtube.com/watch?v=bMlvN-8qnoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bMlvN-8qnoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bMlvN-8qnoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bMlvN-8qnoM&feature=youtu.be


Dovedeme identifikovat            

jasné sdělení? 

Storytelling – silný nástroj pro vytváření firemní 

značky na sociálních sítích 

Když mluvíme o sociálních sítích, myslíme tím 

vzájemné kontaktování a konverzování. 

Prostřednictvím sociálních sítí mohou lidé na 

celém světě komunikovat, sdílet obsah, cenné 

rady a také si například navzájem doporučovat 
produkty. 

6 příkladů umístění 

značky 

Ve světě marketingu 

může značka 

společnosti definovat 

celou její organizaci. 

Účinek storytellingu na sociálních sítích na 

stategickou inovativní komunikaci:  

záleží na způsobu vyprávění. 

Vyprávění příběhů je obecně považováno 

za efektivní strategii v inovační 

komunikaci. Doporučuje se zejména 

použití vysoce kvalitních příběhů, aby se 

usnadnilo pochopení inovace, usnadnila 

se důvěra v ni a podpořilo se vnímání 

inovační síly i rozvoj pozitivních postojů. 

Budoucnost vytváření značky 

závisí na osobním přístupu. 

Věděli jste, že průměrný 

zaměstnanec má desetkrát více 

sledujících na sociálních sítích 

než firma, kde pracuje? 

 

 

 

Na značce záleží 

John James pojednává o tom, 

proč si města musí vytvořit silnou 

značku, aby posílily svůj 

ekonomický rozvoj a strategii 

náboru pracovních sil. 
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https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
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https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.researchgate.net/publication/332093099_The_Effectiveness_of_Social_Media_Storytelling_in_Strategic_Innovation_Communication_Narrative_Form_Matters
https://www.ted.com/talks/talaya_waller_the_future_of_branding_is_personal
https://www.ted.com/talks/talaya_waller_the_future_of_branding_is_personal
https://www.ted.com/talks/talaya_waller_the_future_of_branding_is_personal
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


              
Část            2 
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Cvičení 



Barvy můžeme použít jako metaforu pro vztah a sdělení. 

Rozdělte se do dvojic. 

 

Každý si vybere barvu (akvarely v tubě). Pracujeme na předem 

navlhčeném listu formátu A3, sedíme obličeji k sobě, list  papíru je 

uprostřed. 

K nanášení barvy použijeme ruce. Někde se na listu se barvy 

setkají, tam může vzniknout barva třetí. 

 

Jak se barvy míchají a schnou, samy o sobě vytvářejí obrazce a 

tvary: my je nyní můžeme zvýraznit pomocí štětce.  

 

Obrazce mohou vytvořit příběhy, které si můžeme s partnerem 

vzájemně vyprávět. 

Barvy a jejich nový význam 

58 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.1 – Komunikace v sociálním podnikání  

Část            2 

 

Cvičení 



Pohyby a sdělení 

Navrhněte skupině, aby prováděla pohyby, společně a potichu. 

Soustřeďte se jen na pohyby těla. 

 

1. etapa: s vůdcem  

Vůdce skupiny se postaví před  ostatní a provede řadu pohybů těla, 

které musí skupina napodobovat. Tempo je pomalé a snažíme se 

vytvořit skupinovou harmonii. 

 

2. etapa: bez vůdce  

Skupina vytvoří kruh. Na začátku se účastníci pokusí provádět 

pohyby společně. Potom může každý člen skupiny navrhnout pohyb 

pro ostatní. 

 

3. fáze: analýza předchozích etap 

Účastníci se ptají sami sebe: 

Jak nám to šlo úplně poprvé? Jak jsme se cítili? Na co jsme se 

soustředili? 

A také: S jakými obtížemi jsme se setkali při hledání harmonie 

skupiny? Existují nějaké návrhy na zlepšení harmonie?  

 

Potom cvičení zopakujte s přihlédnutím k návrhům. 

 

4. fáze: závěrečná analýza:  

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých způsobů? Jak hledat 

skupinovou harmonii? Je možné se pohybovat bez vůdce? Jaké jsou  

nezbytné podmínky k tomu, abychom se mohli rozhodovat ve 

skupině bez vůdců? 
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Část            2 

 

Cvičení 



Kousky karet 

V této hře musíme vytvořit alespoň 3 skupiny po 3 nebo 4 lidech. 

Každá skupina obdrží obálku, ve které jsou rozstříhané promíchaní 

kousky karet. Skupiny dostanou určitý čas dobu na vzýjemnou 

výměnu částí karet tak, aby mohly karty poskládat. Skupina s 

nejkompletnějšími kartami vyhrává. 

 

Tato hra je velmi užitečná, protože podporuje vyjednávací 

schopnosti a empatii - klíčové dovednosti pro efektivní komunikaci.  

 

Vyjednávací schopnosti vám pomohou dosáhnout úspěšných 

závěrů (nebo výhodných situací). Pomohou vám také lépe 

zpracovat méně pozitivní výsledky. 

 

Empatie vám pomůže vidět věci z jiného úhlu pohledu. To vám 

pomůže zefektivnit komunikaci. Ne každý komunikuje stejným 

způsobem, takže je důležité být schopen se přizpůsobit tak, 

abychom pochopili komunikační styl těch druhých. 
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Cvičení 



V této hře vytvoříme dvojice. Jeden z dvojice má zavázané oči a překračuje 

překážky, spoléhá se pouze na pokyny, které mu dává druhý člen. 

 

Hra se zavázanýma očima vytváří důvěru, zlepšuje vnímání, poslech a 

schopnost řídit se pokyny. Důvěra mezi členy týmu je nezbytná pro efektivní 

komunikaci. Podporuje spolupráci a úspěšnou týmovou práci. Nedůvěra 

naopak vytváří podezření a brání dohodám. 

 

Poskytování jasných pokynů je posláním například efektivní zákaznické 

podpory, zejména v technické oblasti. Pokud má zákazník potíže s 

porozuměním technickým pokynům, musíme hledat jiná vhodnější slova. 

 

Ve skutečnosti, čím více slov technik použije, tím více bude zákazník 

zmatený. Stručnost a opatrné používání slov jsou klíčem k lepšímu 

porozumění. 

Zavázané oči 
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Část            2 

 

Cvičení 



Manažer a stavitel jsou každý na opačném konci místnosti, otočeni k 

sobě zády. Manažer postavil strukturu z kostek, a nyní musí dát 

pokyny kurýrovi, který je předá staviteli. Stavitel musí podle pokynů 

vytvořit pokud možno stejnou strukturu, jakou má před sebou 

manažer. 

 

Tato hra vylepšuje komunikační dovednosti, ale také týmovou práci.  

 

Rozdělení úkolů do týmů pomáhá efektivně provádět projekty. Aby 

však vše fungovalo, musí existovat spolupráce, účinná komunikace 

a důvěra. Hra s kostkami pomáhá zlepšit tyto prvky týmové práce. 

 

Pokud je váš tým velký, můžete jej rozdělit do menších skupin, které 

mohou soutěžit mezi sebou. V těch nejmensích skupinách bude 

manažer schopen dávat pokyny přímo staviteli bez pomoci kurýra. 

Hra s kostkami 
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Část            2 

 

Cvičení 



Za každým z projevů, které jste kdy přednesli, jsou vždy tři různé 

projevy: to, co jste si nacvičili, to, co jste ve skutečnosti přednesli a 

to, co byste přednést chtěli. 

(Dale Carnegie) 

 

Dva jedinci mohou mlčet, a přesto to nestačí k přerušení 

komunikace mezi nimi: „Nelze nekomunikovat! 

(Watzlawick, Beavin, Jackson) 

 

 

Jakmile se ji naučíte rozumět, zjistíte, že neexistují jasnější slova 

než je řeč těla. 

(Alexander Lowen) 

 

Abychom mohli efektivně komunikovat, musíme si uvědomit, že 

všichni se lišíme v tom, jak vnímáme svět, a používat toto 

porozumění jako vodítko pro naši komunikaci s ostatními. 

(Anthony Robbins) 

 

Mezi tím, co si myslím, že chci říci, co si myslím, že říkám, co z toho 

chcete vy pochopit, co tím myslíte a čemu rozumíte ... existuje deset 

možností, že si neporozumíme. Ale stejně to zkusme... 

(Bernard Werber) 

 

Všechno dostane trochu jiný význam, jakmile to řeknete nahlas. 

(Hermann Hesse) 

 

Aby bylo možné zníz věrohodně, musí být každá „pravda“ 

přenášena přesvědčivě. 

(Giorgio Nardone) 

  WISED – INSPIRACE 

63 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.1 – Komunikace v sociálním podnikání  



Část 3 

Řeč těla, vizuální komunikace a 

komunikace na sociálních sítích 

• Porozumět významu klíčových slov této části 

• Prohloubit komunikační mechanismy 

• Porozumět toku informací 

• Zvážit využití sociálních sítí 

• Komunikovat prostřednictvím propojení 

• Porozumět sítím 

• Naučit se navrhnout tréninkový program o komunikaci pro 

zaměstnance sociálních podnik. 

C
ÍL

E
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Jádro obou těchto pojmů se zdá být 

docela podobné, proto vám oba termíny 

nejdříve nadefinujeme. 

Multichannel Marketing 

Představuje schopnost komunikovat s 

potenciálními zákazníky na různých 

platformách individuálně. To znamená, že 

multichannel marketing se zaměřuje na 

jednotlivé části omnichannel marketingu, 

přičemž komunikačním kanálem může být 

reklama v tiskovinách, propagační eventy, 

maloobchodní činnost, balíček produktů na 

zkoušku, webová stránka. 

Většina firem se spoléhá zejména na 

multichannel marketing, a to z důvodu, aby 

co nejrychleji zvýšili svůj prodej. Mají 

samostatně pracující oddělení social 

media marketingu a e-mail marketingu, 

které pracují na dosažení individuálních 

cílů. 

Omnichannel marketing se zaměřuje na 

akci zákazníka jako na jeden komplexní a 

konzistentní zážitek, který se odehrává na 

více kanálech současně. Zatímco přijde 

zákazník do bodu koupě, přejde přitom 

různými kanály, v zájmu zjistit o produktu 

co nejvíce. 

Na první pohled se tak může zdát, že je 

mezi nimi jen nepatrný rozdíl a cílem obou 

přístupů je komunikovat se spotřebiteli 

prostřednictvím široké škály 

komunikačních kanálů. Ve skutečnosti 

však tyto marketingové přístupy jdou 

strategicky dvěma odlišnými cestami. 

Multichannel strategie se zaměřuje pouze 

na to, aby se "slovo" dostalo, co nejrychleji 

k zákazníkovi prostřednictvím maximálního 

počtu individuálních komunikačních 

kanálů. Společnosti používající 

multikanálovou strategii ve většině případů 

využívají jako formu komunikace zejména 

sociální média a e-mail. 

Omnichannel strategie je holistická. Je 

založena na využití všech kanálů 

současně, přičemž každý kanál je 

vzájemně propojen tak, aby zákazníci měli 

ucelený zážitek z nakupování. Jde o tzv. 

"Budování pavučiny". Důraz se klade 

zejména na budování silnějšího vztahu 

mezi spotřebiteli a firmou / značkou. 

Expandeco 

 

Na pojem interaktivita [z angl. interactive – 

dialogický] lze narazit v 

oblasti digitálních technologií, kde znamená 

aktivitu uživatele se stroji nebo 

technologickým zařízením. Tato zařízení 

následně reagují na podněty, které jim 

uživatel dává. Mezi takové podněty můžeme 

zařadit například pohyb, dotek tlačítka nebo 

slovní příkazy. 

Zdroj: Wikipedie Téma: multichannel a omnichannel 

Nejvhodnější 

kanál 

Klíčový pojem: interaktivita 

Část 3 – Oddíl 1 – Komunikace se skupinou a jednotlivcem 
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V marketingu je komunikace rozdělená na tři makrokategorie: 

 

První způsob, interpersonální komunikace nebo také one-to-one komunikace, je 

dorozumívání mezi dvěma jednotlivci, které může být přímé, a tedy verbální a 

vizuální anebo zprostředkované skrze média jako jsou telefon, dopis nebo e-mail. 

Výhodou takové komunikace je především možnost reagovat na podněty z druhé 

strany a kontrolovat obsah promluvy. 

 

Druhý způsob, masová komunikace či one-to-many komunikace, přenáší sdělení 

od jednotlivce ke skupinám či masám lidí především prostřednictvím masmédií 

(hromadných sdělovacích prostředků) jako jsou noviny, rádio, televize nebo web 

(ve svých počátcích). Komunikace zde probíhá jednosměrně bez možnosti 

reagovat na odezvu ze strany příjemce. Na druhou stranu dokáže takováto 

komunikace zasáhnout velký počet příjemců. 

 

Síťová komunikace, many-to-many, využívá především výše zmíněná sociální 

média vyskytující se v prostředí internetu a propojuje mezi sebou mnoho různých 

bodů. Jednosměrnost zde neplatí, každý bod může být jak podavatel, tak příjemce 

informace. 

 

Makevision 

Téma: najít ty správné posluchače 

Způsoby 

komunikace 

  

Masmédium (často v množném čísle 

masmédia), též označováno jako 

masová média je název pro 

prostředek či prostředky, které slouží 

k přenosu masmediálních obsahů, 

které jsou tvořeny mediálními 

organizacemi. ... Masmédii tedy je 

rozhlas, televize, noviny a veřejně 

dostupná sdělení na internetu. 

Wikipedie 

Klíčový pojem: masmédium 
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http://www.makevision.net/texty/DP/socialni-media.html
https://www.google.com/search?q=masm%C3%A9dia+definice&oq=masm%C3%A9dia+definice&aqs=chrome..69i57.2552j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Monmouthpedia: Nový projekt Wikipedie o životě ve 

velšském městě Monmouth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestli se někdy vydáte do Walesu, nezapomeňte na svůj smart phone. 

Městečko Monmouth s necelými devíti tisíci obyvateli se pustilo s 

organizací Wikimedia UK do zajímavého projektu . 

  

Na každém rohu narazíte na destičky s takzvaným QR kódem. Když na 

něj namíříte svůj mobil (vybavený příslušnou aplikací na čtení kódů), 

přesměruje vás na příslušnou stránku na Wikipedii. Tam na vás bude 

čekat encyklopedické heslo o daném objektu, a to dost možná i ve 

vašem rodném jazyce. 

  

Kódy budou všude možně: na budovách, na stromech, plakátech, v 

muzeích u konkrétních exponátů, na obchodech. Celkem by jich mělo 

nyní být kolem tisíce. 

  

Je to logické a rozumné: všichni asi tušíme, jak je to s životností a 

kvalitou stránek zřizovaných městy. Takhle městečko "outsourcuje" 

informační servis na uživatele osvědčené encyklopedie, ve které se 

může z každého čtenáře snadno stát přispěvatel. 

  

Ostatně od prosince, kdy se projekt začal připravovat, vzniklo přes 450 

nových článků ve 25 jazycích, 145 vylepšených článků, tisíc fotek a 

zhruba 400 tisíc zobrazených stránek. Na malé městečko solidní výkon. 

 

Reflex 
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Který je ten správný kanál? 

Strategie marketingových komunikačních kanálů. Než se 

internet stal populárním marketingovým komunikačním 

kanálem, byly jedinou možností tradiční mediální kanály, jako 

jsou noviny, časopisy, rádio, televize, přímá pošta a staré 

oblíbené Zlaté stránky. 

NASA TV vysílá řadu pravidelně naplánovaných, předem zaznamenaných 

vzdělávacích programů a programů pro veřejnost 24 hodin denně na svých 

různých kanálech. Síť také poskytuje řadu živých programů, jako je 24hodinové 

pokrytí misí, událostí (výstupy do vesmíru, mediální rozhovory, vzdělávací 

vysílání), tiskové konference a starty raket. 

Jak si vybrat nejlepší sociální 

sítě pro podnikání. 

Je jen málo podniků, které 

dosud neuznaly a alespoň se 

nepokusily využívat 

dynamické schopnosti 

marketingu na sociálních 

médiích. 

 

 

 

48 kanálů na sociálních sítích pro 

podporu vašeho podnikání Výběr 

sociálních sítí pro vaše podnikání 

může mít velký dopad na vaše 

šance na úspěch. Zde je 48 

různých kanálů sociálních médií, 

které můžete použít k uvedení 

svého podnikání na trh. 
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https://smallbiztrends.com/2016/09/social-media-channels-marketing.html


Důvodem, proč si vás zákazník, uživatel, 

dobrovolník nebo věřitel vybere je to, že vám 

a vaší reputaci důvěřuje. A proto – umístěte 

před  značku vašeho výrobku nebo 

společnost konkrétní lidský obličej. 

 

Ti, kteří se při komunikaci využívají lidského 

obličeje, se tím obracejí přímo na lidi, které 

chtějí oslovit, používají svůj vlastní hlas a 

osobně reagují a žádosti nebo kritiku, pokud 

jsou vzneseny. 

 

Lidé si nebudou pamatovat grafy růstu obratů 

vaší firmy nebo datový provoz na vašem 

webu Tyto marketingové a komunikační 

aktivity jsou samozřejmě užitečné, ale je to 

právě lidská tvář, která dá důvod existenci 

vašeho podniku a definuje vlastnosti projektu. 

 

Je důležité, jak jsou věci popsány, ale stejně 

důležitý je i obsah zprávy a to, kdo ji říká. 

Díky vyprávění jsou fakta skutečná. 

Vyprávění musí mít lidskou tvář, jméno a 

příjmení, nejlépe to vaše. 

Téma: nezapomeňte na lidskou tvář 

Lidi kupují 

lidé 

  

Osobní branding je proces, pomocí 

kterého dochází k budování osobní 

značky, která vyznačuje, čím daný 

člověk je a co dělá. Je v podstatě určena 

k prezentaci a propagaci, během které 

napomáhá k budování image a názoru 

ostatních.  

WIkipedie 

Klíčový pojem: 

osobní branding 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_branding


Interaktivita se stala klíčovým slovem 

ve světě komunikace. Spojování, 

vzbuzení zájmu a zapojení lidí nejsou 

výsadou internetu, ale také 

mezilidských vztahů tváří v tvář. 

„Minuta pro Zachraňte děti?“, 

„Můžeme si na chvíli promluvit o 

Greenpeace?“. Na rušných ulicích, u 

vchodů do metra, v centrech velkých 

měst začlo zaslechneme tyto věty. 

Jedná se o nejjednodušší přístup k 

získání podpisu na petici, daru, který 

pomůže sdružení, instituci nebo 

nevládní organizaci uskutečnit jejich 

projekty. Osvědčenou metodou je 

metoda osobního získávání 

finančních prostředků, kterou nyní 

využívají všechny největší 

organizace, protože se jedná o 

metodu, která se vyplatí. V době krize 

darů se přímým kontaktem získává 

podstatná část finančních prostředků, 

v některých případech představují až 

80 procent ročních příspěvků a darů. 

Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) 

je systematická činnost, jejímž výsledkem je 

získání finančních či jiných prostředků 

na obecně prospěšnou činnost organizací 

nebo jednotlivců. 

Wikipeide 
Téma: osobní fundraising  

Snazší komunikace 
Klíčový pojem: fundraising 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_%C4%8Dinnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising


5 technik veřejného vystupování, které používá 

Barack Obama 

 
Prezident Obama se stal jedním z nejlepších veřejných řečníků naší 

doby. Ve skutečnosti můžeme zajít ještě dál a říct, že díky jeho 

schopnostem mluvit k veřejnosti se stal především prezidentem 

Spojených států a jedním z nejmocnějších mužů na světě. 

1. Příběhy. 

Téměř všechny jeho projevy zahrnují příběh, a to často na začátku. 

Příběhy jsou nesmírně mocné nástroje, protože dobře vyprávěný příběh 

nás nechá pochopit situaci, pocítit bolest a dokonce sdílet naději hlavní 

postavy. 

 

2. Používá oční kontakt, jako by mluvil s každým jednotlivcem 

osobně. 

Obama se na nás dívá přímo, jako by chtěl mluvit s každým z nás, a to i 

přes televizní obrazovku. Nekřičí. Nemluví s námi blahosklonně. 

Používá oční kontakt, jako by mluvil s jednotlivcem, kterého si váží. 

 

3. Používá svůj hlas. 

Přirozeným způsobem mění svůj tón, hlasitost a rychlost. Odmlčí se, 

aby něco zdůraznil. Když toto lidé dovednou, zdá se to přirozené, ale 

většina lidí si musí tuto dovednost procvičit. 

 

4. Ukazuje nám, že je člověk. 

Sdílí svou osobní situaci, hovoří o své minulosti a své rodině s 

autentičností, která působí jako ryzí. Má vášeň, emoce a humor, které 

se odráří na jeho tváři a prostřednictvím řeči těla. Vypadá jako skutečná 

osoba… jednoduše člověk. 
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Co je první zásadou  

komunikace? 

8 způsobu, jak číst řeč těla 

Řeč těla poskytuje úžasné 

množství informací o tom, co 

si ostatní lidé myslí, pakliže 

víte, jak jí naslouchat. 

Toto video  vás naučí, jak efektivně 

používat řeč těla, číst řeč těla publika a co 

dělat, když se publikum nudí nebo vás 

nevnímá. 

Projev prezidenta Obamy 

V roce 2004 se na pódiu představil 

senátor z Illinois, který přednesl 

hlavní projev na Demokratickém 

národním shromáždění v Bostonu. 

Než Barack Obama skončil, 

demokraté po celé zemi věděli, že 

viděli budoucnost své strany. 

Význam osobní komunikace v 

zaměstnání Komunikace tváří v tvář vám 

v komunikaci umožní v konverzacci lépe 

vidět a vnímat druhou stranu. 

 

 

 

Jaké výhody přináší komunikace tváří 

v tvář? Tady najdete šest hlavních 

benefitů. 
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https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=cFLjudWTuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY
https://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/importance-face-to-face-communication
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/importance-face-to-face-communication
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html


Masová komunikace jednoho zdroje ke 

skupině nebo skupinám je typ 

komunikace, který se běžně vyskytuje 

ve „starých“ médiích, jako je tisk, 

rozhlas a televize. V tomto typu 

komunikace jediný zdroj poskytuje 

informace více příjemcům, příkladem je 

reklama na celostátní (nebo místní) 

televizi, novinový článek nebo kniha. 

Prostřednictvím modelu masové 

marketingové komunikace mají 

společnosti silnou pozici a spotřebitelé 

přebírají pasivní roli. Firmy tak navrhují 

a šíří informace, které má veřejnost 

vnímat, a to  prostřednictvím 

reklamních a propagačních sdělení. 

Spotřebitelé zde hrají pasivní roli, 

protože nemohou komunikovat se 

značkou nebo s ostatními spotřebiteli 

za účelem výměny rad a názorů. 

Nejstarším prostředkem masové 

komunikace je tisk. Nabyl na významu 

zejm. vynálezem rotačky, která 

umožnila masové rozšíření novin a 

časopisů, jež brzy překročily pouhou 

informativní funkci a zaměřily se i na 

všeobecné zájmy a zábavu 

čtenářů. Film byl od svého vzniku 

(r. 1894) především nástrojem zábavy. 

Příznivých technických možností pro 

rychlé masové šíření využil průmysl a 

film se stal standardizovaným zbožím. 

Jeho význam spočívá v univerzální 

použitelnosti a pochopitelnosti a 

v apelujícím účinku. Rozhlas byl 

vynalezen v r. 1896, ale 

součástí masové komunikace se stal 

až ve 20.  letech 20. století. Jeho 

hlavní předností je snadný příjem a 

operativnost využití. V souvislosti 

s masovým rozšířením rozhlasu a filmu 

po 1. svět. válce se hovoří o tzv. 

prvním prahu zmasovění kultury. Druhý 

práh zmasovění nastal po 2. svět. 

válce masovým rozšířením televize, 

která přitahovala větší atraktivností při 

možnosti domácího využití. Díky 

rychlému rozvoji nových 

prostředků  masové komunikace a 

jejich integraci na bázi výpočetní 

techniky můžeme dnes hovořit o třetím 

prahu zmasovění.  

Plošné vysílání, 

zkrátka vysílání,  

neboli broadcastové 

vysílání, je distribuce audio,  

video a/nebo digitálního signálu, 

který například přenáší program 

posluchačům nebo divákům. 

Příjemcem může být technicky 

kdokoli připojený na nosné 

médium.Wikipedie  Téma: „stará“ média 

Vizuální komunikace 

Klíčový pojem: 

plošné vysílání 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%A9_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1n%C3%A9_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD


Termín masová společnost byl zaveden v druhé polovině minulého století. Mezi 

základní impulsy vzniku masové společnosti se zařadila urbanizace, 

industrializace, migrace a růst gramotnosti obyvatelstva i demokratizace 

politického života. Tradiční způsob života upevňoval institut rodiny a intenzivně 

interpersonální vztahy v rámci dané society nebo komunity. Masová společnost 

vykořenila tyto vazby, jednotlivce izolovala a atomizovala v přesně vymezeném 

územním celku, čímž se odtrhl od svých původních vazeb a ocitl se osamocený 

v mase anonymních lidí. Pojem masa tak představuje velký soubor lidí, který není 

diferencovaný a pozitivní, protože v něm chybí řád a je typickým projevem masové 

společnosti. 

Samotná masová komunikace je proces šíření informací pomocí sdělovacích 

prostředků mezi četné publikum. Pojem masový odkazuje na velký počet, rozsah či 

množství, zatímco pojem komunikace vyjadřuje přebírání a následné posouvání 

významů, vysílání a přijímání informací. Při procesu masové komunikace masové 

komunikátory používají různé typy hromadných informačních prostředků s cílem 

informovat rychle, na velkou vzdálenost a permanentně. Snahou je přenášet 

významy široce diverzifikované pozornosti různorodého a rozptýleného publika 

a případně jej ovlivňovat. 

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Téma: masová společnost 

Masová kultura, 

masová komunikace 

  

Pojem masová společnost lze tedy 

chápat jako organizovaný sociální 

systém vztahů, ve kterém jednotlivci 

pod vlivem společensko-politických, 

technicko-technologických 

a ekonomických faktorů opouštějí 

tradiční způsob života (zejména 

rolnický) a podřizují se novému. 

Mediagram 

Klíčový pojem: 

masová společnost 
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https://www.studenti.it/mass-media-new-media-effetti-comunicazione.html
https://mediagram.cz/dejepis/co-to-je-masova-spolecnost


První televizní reklama na světě 

 

První televizní reklama byla vysílána v USA 1. července 1941. 

Desetisekundový reklamní spot byl odvysílán na New yorské televizi 

WNBT před baseballovým zápasem mezi Brooklyn Dodgers a 

Philadelphia Philles. Ve Velké Británii se televizní reklamní historie 

začala psát až o 16 let později. Konkrétně 21. září 1955 na stanici ITV 

reklamou na zubní pastu. 

Od té doby se ovšem z reklamního průmyslu stal miliardový byznys a jen 

například v USA v minulém roce bylo utraceno za reklamní spoty v 

televizi přes 64 miliard dolarů. Tento objem stále roste a odhaduje se, že 

o pět let později to bude přes 75 miliard. Pro srovnání bylo ve stejném 

období (2012) v České republice investováno do tv reklamy přes 3 mld. 

korun, do tisku 17 mld. a do internetové reklamy přes 5 miliard kč. 

Televize a klasický tisk stále patří mezi hlavní platformy pro zadavatele 

reklamy. Na jejich místo se ale postupně od poloviny 90. let tlačí také 

internet. Agentura Performics sledovala vývoj domácích reklamních 

investic do médií v období od ledna do června v letech 2010 až 2013. 

Jak je patrné z následujícího přehledu, největší procentuální pokles 

zaznamenala kinoreklama a další výrazný úpadek je zřejmý v tisku. 

Middleware 
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Rozumíme 

masové komunikaci? 

Co se skrývá za 

novinovými titulky: 

Sdělovací prostředky a 

změna vnímání rizik. 

Pochopení masmédií a masové komunikace. 

Hromadné sdělovací prostředky je označení 

technologie používané jako kanály pro 

komunikaci malé skupiny lidí s větším počtem 

lidí. 

Jaká jsou vlastně dnešní masmédía? 

Byly doby, kdy hromadné sdělovací 

prostředky znamenaly ranní noviny 

nebo večerní zprávy v televizi. A 

většina lidí přijímala zprávy 

prostřednictvím těchto omezených 

mediálních kanálů. Pak přišel 

internet, který tanto model rozbil na 

miliony kusů a masy dnes přijímají 

své zprávy takřka kohokoli, kdo něco 
zveřejní. 

Televizní reklama - 8 pro a proti 

Od vynálezu televize je reklama 

spolehlivým způsobem, jak mohou 

společnosti propagovat značky, produkty 

a služby. 

 

 

 

Změnila nás masová média v 

„nálepkovače“? 

Poslechněte si vyprávění, jak 

můžeme změnit způsob interakce 

s médii a mezi sebou navzájem 

způsobem, který umožňuje vidět 

a sdělit mnohem více „pravdy“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=-2miu4a6Vi0
https://www.youtube.com/watch?v=-2miu4a6Vi0
https://www.youtube.com/watch?v=-2miu4a6Vi0
https://www.thoughtco.com/mass-media-and-communication-4177301
https://www.thoughtco.com/mass-media-and-communication-4177301
https://toughnickel.com/industries/What-is-Mass-Media
https://toughnickel.com/industries/What-is-Mass-Media
https://toughnickel.com/industries/What-is-Mass-Media
https://brandongaille.com/8-pros-and-cons-of-tv-advertising/
https://brandongaille.com/8-pros-and-cons-of-tv-advertising/
https://brandongaille.com/8-pros-and-cons-of-tv-advertising/
https://brandongaille.com/8-pros-and-cons-of-tv-advertising/
https://brandongaille.com/8-pros-and-cons-of-tv-advertising/
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://www.youtube.com/watch?v=XgHQG3oD5p0
https://www.youtube.com/watch?v=XgHQG3oD5p0
https://www.youtube.com/watch?v=XgHQG3oD5p0
https://www.youtube.com/watch?v=XgHQG3oD5p0
https://www.youtube.com/watch?v=XgHQG3oD5p0


K vývoji komunikace jednoho vůči 
mnoha lidem (na monitorech 
počítačů) nebo komunikace mnoha 
lidí vůči mnoha dalším došlo šířením 
digitálních technologií a zejména 
sociálních médií. 

Nová média jsou flexibilní, snadno 
přizpůsobitelné a  dostupné. To 
usnadňuje interakci mezi spotřebiteli 
a výrobci a i mezi samotnými 
spotřebiteli. 

Důležitým rysem tohoto modelu je 
cirkularita (oběhovost): výrobce 
vytvoří konkrétní obsah, který sdílí 
pomocí nových médií a spotřebitelé 
mezi sebou komunikují – vyměňují si 
názory. 

Výměna názorů mezi uživateli vytváří 
zpětnou vazbu, která se odesílá zpět 
výrobci  prostřednictvím stejných 
médií, ve kterých byl obsah původně 
publikován.  

Výrobci tak ztrácejí svou mocenskou 
pozici a spotřebitelé přebírají 
proaktivní roli. Spotřebitelé se stávají 
hlavními protagonisty. 

Zpětná vazba je proces v komunikaci, 

při kterém příjemce sdělení 

shromažďuje informace a následně je 

vyhodnotí. Obecně řečeno se jedná o 

výměnu informací.  

Zdroj: Wikipedie 

Téma: cirkularita 

Komunikace  

přes monitor  

počítače 

Klíčový pojem: 

zpětná vazba 
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Prvky, které charakterizují model hromadné komunikace (mnoha k mnoha) 

 

Všesměrovost. Tok informací nemá předem určený směr. Každý uživatel, ať už 

je součástí organizace nebo jednoduchý uživatel, může generovat obsah. 

 

Dialog. Všesměrová komunikace vytváří dialog: dodavatel a zákazníci jsou 

ponořeni do rozhovorů založených na výměně informací, názorů a vzájemného 

respektu. 

  

Přizpůsobení produktu: díky zpětné vazbě od zákazníků může 

výrobce/dodavatel  přizpůsobit produkt/službu konkrétním požadavkům uživatelů. 

  

Zaměření na spotřebitele. Podniky tvoří takový obsah, aby jej online uživatelé  

mohli vnímat jako užitečný. Například příspěvky jsou vytvářeny s cílem nabídnout 

uživatelům jistou hodnotu, vyřešení nějakého problému. V zápětí podnik spojí 

tento obsah s konkrétním produktem a představí jej. 

 

Spotřebitel jako partner: spotřebitelé jsou vnímáni jako partneři společnosti. 

Tváří v tvář stále více informovaným a kompetentním spotřebitelům usilují 

organizace o nepřetržitou diskusi. 

Téma: participativní komunikace 

Znaky síťové 

komunikace 

  

Spotřebitelem je každý člověk, 

který mimo rámec své 

podnikatelské činnosti nebo mimo 

rámec samostatného výkonu svého 

povolání uzavírá smlouvu s 

podnikatelem nebo s ním jinak 

jedná. Zdroj: epravo 
 

Klíčový pojem: 

spotřebitel 
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https://www.epravo.cz/top/clanky/definice-spotrebitele-dle-noz-nektere-aspekty-prumerneho-spotrebitele-dle-soucasne-judikatury-94146.html


Sociální média se rozmohla na počátku 3. tisíciletí  

 

O umožnění komunikace uživatelů se snažili vývojáři už od počátku 

propojování počítačů. Sociální síť jako sociologický pojem definoval sice už 

50. letech minulého století James Barnes, ovšem technologický pokrok ICT 

tuto roli posunul na novou úroveň. 

Jako první komunikační síť moderního typu se obvykle uvádí Six Degrees 

(1997), která svým jménem odkazuje na počet stupňů k propojení všech lidí 

na Zemi. Jiní považují za zakládající společenskou síť už projekt 

Classmates.com (1995) nebo studentský server PlanetAll (1996). 

Rozmach sociálních sítí nastartoval projekt MySpace (2003), pravou lavinu 

zájmu uživatelů ale vzbudil Mark Zuckerberg se svou sítí Facebook (veřejný 

provoz od r. 2006). Počet aktivních uživatelů této sítě nyní přesáhl dvě 

miliardy lidí. 

Velké ambice s vlastní sociální sítí měl také Google. Přestože Google+ byla 

podle počtu registrací č. 2 na trhu, aktivita uživatelů byla nízká a v dubnu 

2019 ji společnost uzavřela. 

Do časové osy sociálních sítí jsme nezařazovali programy a servery pro 

přímou komunikaci (typu IRC, Miranda, ICQ nebo WhatsApp) a soustředili 

jsme se na významné sítě, stavící obvykle na klíčovém profilu uživatele. Na 

ose lze také porovnat přibližnou velikost uživatelské základny dané sociální 

sítě. 
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Kolik toho víme o 
sociálních sítích? 

Jak sociální média mění komunikaci 

Ačkoli to pro vás nemusí být novinka, 

možná vás přesto zajímá, co sociální média 

ve skutečnosti znamenají pro značky, které 

je využívají pro své šíření. Zde je šest 

příkladů toho, jak sociální média mění 

způsob komunikace. 

Film na Facebooku ‚Sociální 

sítě' Trailer 

9 typů obsahu pro použití na 

sociálních sítích v roce 2000 

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký 

typ obsahu byste měli sdílet na 

sociálních médiích? Nebo jak najít 

obsah, který vám pomůže získat 

více lajků na Facebooku a dalších 

sociálních sítích? 

Poškozují sociální média vaše zdraví? 

Procházení našimi kanály sociálních 

médií se cítí jako neškodná součást 

našeho každodenního života. Ale je to 

vlastně tak neškodné, jak se zdá? 

 

 

 

Co jsou sociální média? 

Sociální sítě jsou počítačová 

technologie, která usnadňuje sdílení 

nápadů, myšlenek a informací 

prostřednictvím budování virtuálních 

sítí a komunit. 
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https://www.walkersands.com/how-social-media-is-changing-communication/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHkYEC-UfTo
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Jak připravit kurz komunikace? Co je 

třeba udělat, než začnete učit? Aby 

byl kurz užitečný, smysluplný, 

relevantní, je nutné provést některé 

předběžné činnosti. 

Poznejte své publikum 

Nejprve budete muset poznat své 

publikum. Členové skupiny se mohou 

navzájem velmi lišit, vzděláním, 

životními cestami, věkem, 

dovednostmi, roky práce ve vašem 

oboru. A tyto informace musí být 

trenérovi jasné, aby vytvořil program, 

který je srozumitelný pro všechny, a 

to jak pro ty nejinformovanější, tak 

pro začátečníky. 

Stanovte si cíle 

Před absolvováním kurzu je třeba 

určit cíle školení. Musíte o tom 

pečlivě přemýšlet, protože cíle musí 

být dosažitelné, ale zároveň nesmí 

být příliš jednoduché. Rizikem v obou 

případech je demotivace studenta. 

Pokud je cíl příliš obtížný, bude mít 

student tendenci se vzdát nebo bude 

stresován a frustrován. Je-li cíl příliš 

jednoduchý, bude význam kurzu 

podceněn a nevyužije se potenciál  

studentů, kteří budou mít tendenci se 

rozptylovat a cítit se demotivovaně. 

Plánování programu kurzu 

Připravtě si detailní program, ve 

kterém bude uvedeno téma každé 

lekce, a stanovte si testovací dny, 

kdy vyhodnotíte, jak v kurzu 

postupujete. Lekce nesmí být příliš 

daleko od sebe, jinak studenti ztratí 

kontinuitu, ani příliš blízko, aby měli 

studenti dost času vstřebat látku. 

Zavést vyučovací metodu 

Pro každou lekci a pro každé 

probrané téma bude nutné zvolit 

nejvhodnější metodu výuky. Budete 

si tedy muset naplánovat potřebné 

nástroje a materiály, které budete 

během lekcí potřebovat. 

Kurz (z lat. cursus, běh) je ucelený 

soubor přednášek, seminářů, cvičení atd., 

spojený společným tématem a obvykle 

také osobou (týmem) vyučujících. 

Účastníci se do kurzu přihlašují (zapisují) 

a na závěr se často podrobují zkoušce a 

mohou získat nějaké osvědčení. 

Wikipedie Téma: jak naplánovat kurz 

Úspěšný kurz 

komunikace 

Klíčový pojem: 

vzdělávací kurz 

Část 3 - Oddíl 5 – Naučte své lidi komunikovat 

81 

WISED – PODPORA ŽEN V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ 

WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.1 – Komunikace v sociálním podnikání  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01RYhrMwQm6qGdLFa6PXLEpbsB-1w:1609773087723&ei=HzDzX5vOK43VkwWC85yYBA&q=vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+kurz+definice&oq=vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+kurz+definice&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgQ


Krátký průvodce, jak vytvořit dobrý 

komunikační kurz, který vysvětluje kroky 

nezbytné k použití správných metod a 

technik. 

Opakujte koncepty 

Během lekce se nebojte opakovat stejné 

téma několikrát. Opakování stejné 

koncepce pomáhá zapamatovat si ji. 

Zejména podpora několikanásobného 

návratu z různých úhlů pohledu a 

používání různých vyučovacích metod 

podporuje učení. 

Představte různá témata 

Multimediální soubory jsou velmi 

užitečné pro výuku. Mohou být barevné, 

zvláštní, a tak přitahují pozornost. Může 

se ale stát, že budou rozptylovat. Aby se 

tomu zabránilo, je dobré, když trenér 

před zobrazením multimediálního 

souboru udělá krátký úvod, ve kterém 

uvede, co studenti uvidí, a zvýrazní 

aspekty, na které je třeba zaměřit 

pozornost. 

Celý Modul 1, který jste si právě 

přečetli, může sloužit jako základ pro 

vytvoření kurzu komunikace. 

Připravte průběžné testy 

Jedním ze způsobů, jak přimět studenty 

ke studiu a tím držet krok s tématy, je 

průběžné testování. Studenti, kteří vědí, 

že budou testováni, mají jasnou tendenci 

studovat více. 

Vytvořte podmínky pro zapojování 

Pro úspěch dobrého kurzu je velmi 

důležité zapojovat studenty. Toho lze 

dosáhnout například vyprávěním 

anekdot, relevantních příběhů, vhodných 

případových studií, o kterých pak může 

diskutovat celá skupina. 

Dělejte správné přestávky 

Přestávka není ztráta času. Představuje 

okamžik regenerace pozornosti, zejména 

pokud je lekce obzvláště dlouhá nebo 

složitá. Pauza vám umožní uvolnit mysl, 

která se pak může znovu soustředit s 

obnovenou energií. 

Zeptejte se na názory 

Během lekce může být užitečné zeptat 

se studentů, zda se nudí, zda je téma 

zajímá a další názory na samotnou lekci. 

Kromě toho mohou být na konci kurzu 

studenti požádáni o vyplnění 

anonymního dotazníku, kde mohou 

uvést, nakolik se jim kurz líbit nebo 

vlastní doporučení. 

Téma: učení komunikaci 
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Nástroje 

pro zlepšení komunikace v učebně (a mimo ni) 

 
Komunikace je klíčem k jakémukoli dobrému vztahu, včetně vztahu 

rodičů, studentů a učitelů. Rodiče chtějí být informováni o dění ve třídě a 

informováni o projektech a testech. Studenti potřebují připomenout 

program a rozvrh učebny. Učitelé hledají způsoby, jak tento druh 

komunikace zjednodušit ve svůj prospěch. Chtějí informovat rodiče a 

zároveň se ujistit, že vědí, s čím jejich studenti ve třídě stále potřebují 

pomoc. Podívejme se na několik digitálních nástrojů, které pomáhají 

usnadnit a vylepšit několik různých aspektů komunikace. 

Více informací tady 
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Jak učit komunikaci? 

Proč je pro učitele důležité 

umět komunikovat? 

39 komunikačních her a aktivit pro 

děti, mládež a studenty 

Náš svět je v komunikační krizi. Děti 

tráví ohromné množství času na 

svých elektronických zařízeních a s 

touto změnou ztrácejí dovednosti 

komunikovat o svých potřebách - 

svými vlastními hlasy. 

5 cest k zavedení efektivní 
komunikace v učebně 

 

 

 

Význam efektivní 

komunikace mezi učiteli 

Nejlepší metody pro výuku komunikačních 

dovedností. 

K úspěchu v jakékoli oblasti jsou nezbytné 

vynikající komunikační dovednosti. Ať už jste 

mentor, supervizor, kariérní poradce nebo učitel, 

výuka těmto dovednostem poskytne vašim 

studentům silný základ k dosažení příštích 

kariérních cílů. 
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Cvičení 



V této hře, převzaté z knihy Alanny Jones 104 aktivit, které pomáhají 

budovat, jsou všichni rozděleni do skupin. 

Úkolem každé dkupiny je vymyslet svůj vlastní komiks. 

 

Každá osoba je zodpovědná za vytvoření jednoho obrázku komiksu, takže 

délka komiksu závisí na tom, kolik lidí je ve skupině (např. tři lidé dělají 

komiks ze tří obrázků). 

Každá skupina má předem stanovený čas, aby probrala, o čem komiks 

bude, co budou členové skupiny kreslit atd. 

 

Všechno je třeba podrobně prodiskutovat předem, protože jakmile se 

začne kreslit, již není povolená žádná interakce s ostatními členy týmu. 

Nebude ani možné podívat se na to, co kreslí ostatní. Po stanovené době 

se všichni sejdou, aby si prohlédli komiksy a diskutovali o nich. 

 

Crazy Comic pomáhá zlepšovat týmovou práci, jednotu a koordinaci. 

Nejefektivnější týmy vynikají organizováním s minimální pomocí 

vedoucích. Proto je to také vynikající hra pro fyzicky oddělené týmy, k 

procvičování soudržnosti společné vize ve všech oblastech. 

 

Hru mohou hrát také členové týmu, kteří pracují na vzájemně vzdálených 

místech, ti pak mohou komunikovat buď telefonicky, nebo přes Skype, a 

tak pracovat na vytoření komiksu.  

Bláznivý komiks 
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https://www.amazon.com/dp/B001MJ0E68?ref_=kcr_store_sample
https://www.amazon.com/dp/B001MJ0E68?ref_=kcr_store_sample
https://www.amazon.com/dp/B001MJ0E68?ref_=kcr_store_sample


Čtyři najednou 

V místnosti, kde je větší skupina lidí, budou moci zůstat stát 

současně vždy pouze čtyři lidé. Tito čtyři lidé si stoupnou a stojí 

pouze 10 sekund, než se posadí a hned pak musí být nahrazeni jinou 

osobou. Problém však je, že během hry není dovoleno mluvit. 

Jakákoli komunikace o tom, kdo bude sedět a kdo bude stát, musí být 

neverbální. Cílem je udržet hru v chodu co nejdéle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Čtyři najednou“ je ideální hrou pro podporu neverbální komunikace a 

týmové práce. Neverbální komunikace je v oblasti prodeje zcela 

zásadní. Členové týmu si pak budou moci navzájem pomáhat při 

kontaktu se zákazníkem. 

 

Procvičování týmové práce pomáhá týmům pracovat efektivněji a 

jsou pak jednotnější v práci. 

 

Hra funguje nejlépe ve velkých skupinách. Čím větší skupina, tím 

lepší by neverbální komunikace měla být. Díky jednoduchým 

pravidlům ji lze hrát kdekoli. 
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Jeden člen dvojice má 

zavázané oči. Ten se 

zavázanýma očima bude 

muset na základě pokynů 

svého partnera brát předměty 

z kruhu. Postupem času bude 

hra obtížnější, protože se k 

výzvě přidá další dvojice. 

Tato hra zlepšuje koncentraci 

a týmovou práci. 

Procvičování týmové práce 

pomůže lidem pracovat 

efektivněji a při výkonu 

operativních úkolůch být 

pohotovějšími. 

 

Tato hra také funguje nejlépe 

ve velkých skupinách, aby se 

zvýšila obtížnost hry. Čím 

bude na konci více chaosu, 

tím lépe! 

Přidej se, prosím 
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Tato hra vyžaduje dva lidi, kteří sedí zády k sobě. Osoba A bude mít 

v ruce nějaký předmět a bude ho muset popsat osobě B (aniž by 

výslovně řekla, o co jde). Osoba B potom nakreslí předmět na 

základě popisů osoby A. 

   A      B 
 

 

 

 

Tato hra zlepšuje kreativní komunikaci. Hledání kreativních způsobů 

komunikace, i když existují překážky, zlepšuje schopnost řešení 

problémů. Žádná komunikace nefunguje stejně a vždy je 

vyžadována jistá míra kreativity, aby byla pokaždé zajištěna efektivní 

komunikace. 

 

Tato hra je vhodná pro větší skupiny, hraje se ve dvojicích. lze v ní 

také soutěžit o to, kdo vytvoří nejpřesnější popis. 

Nedorozumění 
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Zjistěte, jak vnímání závisí na naší perspektivě. 

Vytvořte kruh a požádejte někoho, aby se postavil doprostřed. 

Zeptejte se někoho, kdo stojí přímo před osobou uprostřed, „kolik má osoba 

uprostřed očí?“ 

Pak položte stejnou otázku osobě za zády člověka, který je uprostřed. 

A pak se zeptejte stejně někoho, kdo stojí strnou osoby uprostřed kruhu. 

Osoba ve středu zůstává nehybná, stále ve stejné poloze. Dotazovaní 

účastníci hry budou muset na otázku odpovědět s přihlédnutím k tomu, kolik 

očí v daný moment opravdu vidí.  

Možné odpovědi jsou dvě oči, žádné oko a jedno oko. 

Pokud chcete, zopakujte stejný ukol s jinou osobou osobou ve středu a 

tentokrát zvolte třeba počítání paží a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakolik naše perspektiva nebo zkušenost ovlivňuje naše skutečné 

pochopení? 

Jak to, že většinou chápeme víc, než vidíme? 

Jak může toto cvičení souviset s naším každodenním životem? 

Mohlo by být také zajímavé dát účastníkům příležitost procházet se kolem 

kruhu a dívat se na osobu ve středu ze všech úhlů. Požádejte účastníky, 

aby se vyjádřili k tomu, co vidí a jak se mění to, co na osobě uprostřed vidí.  

Můžete také požádat účastníka, aby šel na druhou stranu místnosti a 

požádat ho, aby pak šel pomalu ke skupině. Jak moc ovlivňuje vzdálenost 

způsob, jakým vnímáme detaily? 

Vnímání a perspektiva 

Cvičení 
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Pravá komunikace probíhá pouze mezi lidmi se stejnými city a se 

stejným myšlením. 

(Novalis) 

 

Spěcháme s vybudováním telegrafu z Maine do Texasu; ale Maine a 

Texas si nemusí mít nic co důležitého sdělit. 

(Henry David Thoreau) 

 

Komunikujeme prostřednictvím chatu, ale ne natolik, abychom tomu 

mohli říkat komunikace. 

Vyprávíme svůj život, ale ne tak, abychom ho chtěli žít. 

A někdy se prostřednictvím chatu také zamilujeme, ale ne natolik, 

abychom to nazvali láskou. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

Dva lidé si vzájemně říkají „Miluji tě“, nebo si to alespoň myslí, a 

každý z nich má na mysli jinou věc, jiný život, možná i jinou barvu 

nebo jinou vůni, v abstraktním souhrnu dojmů, které tvoří činnost 

duše. 

(Fernando Pessoa) 

 

Milovat znamená komunikovat s druhým a objevit v něm kousíček 

Boha. 

(Paulo Coelho) 

 

Zní to tak triviálně, ale ve vztazích musíte komunikovat. 

(Peter Krause) 

 

Selhání vztahu je téměř vždy selhání komunikace. 

(Zygmunt Bauman) 
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